




 ۰ ی و نو نا خم اد حد جد

 زضف نوح 1 رفاب اد

 مصت نا رهت رت انناک دن اور
 نا اس ددآ اد موم "دایر 7 ربلاپ

 هادا ذربلا ابن
 نیک هنر تن نا

 هوک تتم شادی عب لب یدلچ
 مالعا باب نیاد» ادشبوخ تثنا بح ریدم و دیآر
 اعثیس ذا یدحتم هپ 7

 «رغالاب دهد ه

 0 هدم
 تیم رب نرتدب درک دنها وغا رجا زا هک اد ۳

 شی امن صتخم ۸ تعاسیلا رهظزادی
 ۸ تعاسزاو ژربلا امنیس یاهملل
 دشاب نارهت رتآت دابتخارد ی

 هک تسرژ و ردنچ ببس نیدب
 یا رب - و هدش لیطهمث زربلا ایت
 یانب و نلاس نویسادوکد می
 تروص یسامادقا رتآت یارسرم
 هام نابآ مهدژن اب رد  دربگیف
 تن ژرپلا ) ربات امنیس دهنم هبچ
 رت آن ودشدها وخ حانشفا ! ( لار
 ار (لوسوس دود رب) سیب #7
 دها وغ شیانا شرس نان از

2( ۱) 
 یئالط رصعویدوتساد یه

 "ام مياع تفرک مجسم سس مع ویدوتسا شیپ کج
 ساعت | یا ملیف لا شف ی
 شابت قو ۷ روظنم نم و
 1 یقاوت ایوک ۳ اپ

 7 ووجو# 0 و
 ربخ

 ِس

 ی و ووبهدم

 بوک ر.تی رب نارپ)تلعبادینویامه ترد.ام حر" سم وا و هام سد دانسها ۸ 4ر ر

 تب
 حج

۶ 
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 ملبف لوا شفت یافیا دیدن اک ادیدوس!
 - ملیف رگید یدنچات و هدرک هیاس
 دشدهاوخ زاغآ یدادرب

 قباس ناگشیپرنه و یرکفت
 ترچاهم زا ریشب سراپرت ات

 ٩۱ دندرک
 یرفمجپو رت تیلاعف زاغآ اب

 رادنسود_یرکفت هلمجاا نآ قباس ناگشیپ رنه انجیتن یداب رتآت دد
 زا ناشتسد رکید یاهدعو یدوهظ
 ناکشیب رثهنبا یتدم دش ءاتوک راک
 لانتشا راظتنا رد (۰تمدخ رظننم)
 اما دندرب رس دوخ رتآترد ردجم
 پوررت هک دن درک لصاح عالطا نرچ
 همان رب ودیکب راد میمصت یرفعج
 هنحمیور رتآت نامه رد زی رکبد
 رکف و هدش ممج مهدرکب ۰ دددایب
 یبورت ءرخالاب و دن و رک یرکب
 و ,وارلیشت یزکفک یکدرک رب
 0۳ شیپ رد ارناکم تثج زا ریش ءادو

 ریدم و زابتما بحاص

 نایتسلاگ روریاپ
 یرایمهاب

 تراهک اترب ور

 ناتساد نایاب و
 هراتس ) همانذود هناگب هتشدک هتفهزا

 اب ابب دوب هدش عورش شیب لاس ودزا هک و هجیتن ردو دوتلیطمت اددوخ (ینک شخبهداتس)

 همان رب ( دازک
 یجیهمنأتسا

 !نیمه,دیس ن
 ی + +

 ورا دصف روک انپورت دنتف رگ
 رد شورت و یرفج هکیامذ ات
 رد انچیسه تسیفاب یداب رث ات
 یودمنمیاهسیپ شی امتب اهناتسرهش
 رب تحایس و ریسبو وزرو مادقآ
 دن زاد رپب

 تبس دوش ودع) لث«نادصبب
 - رثه تاقالتغا یهاک و اهدمآ شیپ نیا ( دهاوخ ادخ رکا ربخ
 بچوم رتآش ناربدم اب ناکشیپ
 مداد لپکشت یب و رت ابن هک وشیم
 هجبتن و ودننک تمب زع این اتسرهشی و
 تاغیان زا زین اهناتسرهش یلاها
 دنیامن هدافتسا نارهث ناکشیب رثه

 دنک یمتیلاعف ملیف شوب راذ
 ملیف شوپ داد ژالب ود هسوم

 هژورب وهنفابیرتشب همسوت | ریخا
 یا هظحالم لب اق هادمت نآ هدنیآ
 تسبابیم هک تسا فلتخم یاهملیق

 نیدب دوش هدنادرک رسپ يسرافسب

 ۱۳۳۲ ناب 7ههبنشکی - ۱۳۴ هرابش .م راهچلاس

 لایر ۱۰ هرامشعت
 ۱ , روصپاچ

 لمل ژا-ار یرهچ ونم نابایخ - هرادالحم

 , یاههمان رب نو سگی تدمب درا دمیسصت

 ءلماح

 نایاب اف آسا[ شیپ یدنچ روظت
 اه روک ده هسود بحامو پد

 رتع زا قاددعاب و دشر زا

 دبورگ هرکا4۰ دداو ناگشب
 هتفهوودم ریم رخ هکیدرطعب

 1میسراف ناب وک ذاب نایب اباغآ لبت
 |دضتما .داددارقو هدر

 نایوگااب .تسا هدیسر اضعاب رب
 رهچاوسم و یدشرد يجب روک دم
 ۱ی رگ رب یداهیاهف نایم)!بلغاد دف یزوپشم ناگشیپ مته ین امد
 ژودهد يا اتشهان التعم , دن اودش
 دهن ناگشی رتسه پیکا کبد
 تولصب لییوموتا هلیس ملبق شوب دام
 ورک ذنهاوخ تک رح ایلاتیا

 ۰ دهدیمهمادا یرفعج

 پورت هلماد ربخ قبط
 تشک رسسپ نونک مع هک یرامچ
 ۱۲ دهدم شیات یراپ رثآت دد اد

1 
 . زوکالم رتان رد نانچمسه اددوخ
 ۹  یرگید سیب تلعنیمهب دهد همادا
 ۳ نآ نیرشب هکت سیدنجد باقتا
 9 , دن | هتخادرپ

 ۱ پورت دیدج همانشیامت مان
 . اثپ هک شابیم ( تافاکم ) یرفیچ
 و كيساپ رتات نایدصتم یاهداب
 . هتشاذگش امن ضرمسپ یدیهچ مرف
 و ودسم تیلامث ام  دشدها و
 ميريكب«ثب لاخ ادیرفمج ونالو
 .ب راه و نادتمرنه م.دادوژرآ و
 یفرت و لات ءاددد هک یناکشپ
  هراورهع رادپمرت ماکت تلیم رثات
 ۰ . . . .دندرکقئومد وری

 . هوریمناتسزوخب لامسا
  گروبوبت رو لامسا همانشپامن

 ۰ هتشذکل اس هک یندم نیسح هتشون
 , کاهقیابیم لایقتسا اب نارهن رد
 مییهت نآ هدنسپو كنبا دشورب ود
 ؟ذم شیابث یارجا يارب دزاد
 مژ و یاه رهشریاسو ناراب ۲ رد
 هدصم ساب هک یبورب ناقئاب
 رولامسا شن فورعم نام رهق
 "3آ بوصب ددادرا رتنآ
 - یک تک

 با روظنم نیدب

 ارب یتحودوشیم هیهت
 : یا رجالحمو

٩ 
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 / د-جراخ هن ود درگ زا

 هک یتاوجرسپ ورتشد هعبئیااب

 «دیدجیاههرپچز ناونس دوویلاه

 درکیهفشک راثک و هشوک ژا هتسویپ

 دوویل ه درجمناناوج ههبج مک مک

 رخا وا نیارد هکب دوطب دشیم تی وقت

 یردتقم فنص درکبش نایاقآ نیا

 ۲ بشرهوءهداد

 شو «درجم» نارتخدژا یکی

 تراس|ردهکین اکشیپ رنهب و هدنارذگ

 هسشچ دندوب دوخ لیماف وهناغ

 دن دیه

 یکی هتشذگ هتفه

 لیکشت دوخیا رب

 رب ءاضعازا

 دووبل اهد رجمنان | وج فنصصر قاب و

 دوخ وتشاد میدقنار ش) همان افعتسا

 یقرش مشچهبسرتخد كي ریساار

 + دون

 ربخ هکیماکنه شیزود دنچ

 روتک ] «ودنارب نول رامو جاددز]

 < هاک ریذبآ و هب دوپشموژومرح

 اهنویلیم یوزرآ و دبما دشرشتنم

 بآ رب :شقن یتیک رضاترسردرتغو

 . دیدرگ
 - انآ» ودنارب یاقآ صورع

 اب هک تسا یدنه سی رتکا « یفشاک

 كلی رتیمد رتا « ناتسهوک و ملیف
 بسک یللمل انیب ترهش

 دربیم رب دووبلاهرد نونک!

 دراد همادا ناتساد

 ملیف هک یلاجنجزاو رتم یناپمک
 زا رس رگیدهتخادن !ها رب 4 نا رتخد»

 كي هراب ردملیف ناتساد دسانش یمت اب

 هک (یلک نیج) تسا یکی رمآ اوج
 رک همرتخد هساب هنارفرد

 اتیات - لادنک یک -دولیک یرتیمو

 ولقعو شوهودوشیم هجاوم كل ا

 تسدزا اهنآ هاررداد دوخدوش

 . دهدیم

 لن لابقتسازا نانیمطادرجمب

 هژوس)ا اکی رمآ هدحتم تالای |ناوچ

 و هدر

۱۳۹ 

 ب حس ی /

 رو یژابیاد# هک یئامد ؟ میاهداد داشآ یرض زارتکید ملیف

 نت یاب وراو یلاکی رم

 , دادن 7 دراج

 ملیف هیت تسد و رثم

 م.لیف «دیادنیم تک رش «ناز رات تساهدز «نا
 اد سس

 یدافاسو ناژرات اب (كلا

 دهاوخ هیهت
 0 3 ) رتخد « اثبات دنن ام رش دب دج

 میرد وا 1, رف آ رد «هدشنک رتسآ د رق) ورب لدوت ناوج هس

 نرومب+ ۱ و دیتا (یلیدناد - بلک نچ

 زر ها ناتساد» ملیف ددیزاب ِ تسد ژااهنآ
 2 تسد دا۱هنا ردهاراددوخ ۰

 9 رب رد هل زنگ روب تروک 1 9 4
 د یا نامنیزدرف ادملیف رد زدلل وذب دید افتاب رضاحلاح 7 ۱ رادجدنم

 همادازاب ناتصاد .ااب هک
 , اب قشع ماس ب ندایو

 رم « نرول ایفوس لو-ب اب ی ! تشاددها
 زودیارب هکیداددارق . نياذا هک هتف رک میمصت ددادتک رش چ

 رد هاسششو اب ورازد هامگشدعرب

 اکب رمآ

 هشیپ رنه دنچ زا ربخ دنح

 یدوزب تاکسا نودرگ
 ورزدهاوخ كرتاد دو ویل اهیدوزب

 رو نافناباتدودیم اب وداب ادتبا
 »بن رب

 بدارقاب نوچ - درب رسب

 هدوع رب اروا لب اقمشقن

 ید ایمک هک رادنچ فچ

 اس7 هتشذگ لاس اردوخ

 هتخاس مهملیف كي نونک ات
 وتو ددادمان م وکنارد»

 قامجرد ستسیتدآدتبان وب

 تیقفوم زاتسم رس رولیت تبازیلا شرسمهو داتلکیام
 ندیرب لوغشم (زور داتشهرد ایندرود) زیگنا تفگش

 ۱ دنتسه تیقف وم كيک
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 رچکتیپ هلجم «تب ر«وآ لیس» لادم یسیلگنا مل ز گر هنشذگ هنده
 هلجم دقتنم نمسکنیه تداک داممناخ هک ملب

 ردین زودن |هدومن یف رم یتدام كسب

 ووبهددوآ تسدب لاس سی رتک |نیرتهب ناونمب لچیمنوویا یزاپ یاربار رقن سرخ هزیاجنیل رب لا ویتسف ردالبق هک درادمان «هناخیابا
 یجینادرگ راکب و نیوداک كن ارف طسوت « هناخ سابل ردینژو

 ردلیوک ین وتن آ و لچیمندوی[قوف سکعدد.تسا هدشهیهن نوسپمانیل
 دز وشیم هدید مین زا یاهحم

 حس 9
 ۱ »دا زار در دج هدننک هی كب

 4 ای ندل وه مایلب و هکن آدوچراب ار موس ؟) ح
 یناپک رد دلیاو لن رک ناگشیپ رنه طسوت ملیف هیون
 یژابلوفش+لانشن رتنیا لاسدوین وی. دوخهل دسریم رب :درگی یت
 دشابم یباکادامو مانب یملیئدد دهاوخزاغآ اد م لبف ور هیوتیددربا

 یلسب رب سیول هدنیآ ملیق
 سو دا دنت رابع ماین ودنیا دو
 ورادهان (وئدور» سیلادلاهیا رب نر ز |یاتک زا سابثقا هک

 هوا 2۸ تسا هتشاد هدافتسا یلبخسیلا و دز اکسا رده دش ت یارب«یلسب رب» مدق مولعمرا رقذا یورذا هد ک یبانج ناساد 9

 نولک ات هک چی ریمنا ددا رب ۹
 - دسالآ ویدوتسارد |د دوخ راث ۲
 ینایمکاب دندونیم هیبت ستسیتدآ
 دن | هتسب یداد زا رق سمسیت دآ دتب ان وب

 دنیاما هیهن نآ یارب ملیف هدهک
 درم» :زا دننرابع اهلیف نیا

 نمز و رب وک یداک كارتشاب «بر
 روپش« یدمک زا سابتفا «مرهاوخ و
 رتشاب و لیلون دو سیل وا
 ندومییه

 یدددوا كا

 ۱۳۹ ول یناب یک وف یناپمک رنج نرو یرچ ی جی هه
 اف تفهویس ۱۹۵۸ لاسرد ل
 ۰ دهاوخ هیت

0 

 مو ءدننک هیهت - یلوه
 ر - (زوداوا رب»

 9 25 ای اب ترب ره هدنن" هیهن: اداهواناج
 ک ح رج روب نلا ناتضادد - تكچوک نذ»

 و هدننک پهن -زج 4 و

 و اج یلانات را و هدننک هیهن ۰ تسیداس - نادرک رس یدوهی»

 هدننک هیهئ - رب 4 ناج شا رتشاب - «سپ رهدن زن واتچ

 ین رومدراچب دو نادپیلب تسیرانس
 انک زا -«مرک ناتسیات»

 لا رتخاب - (زیا رپ دزتیل وب
 درا ودو ونوج

 اب و ریازا

 مش

 هبهنلوفشم هک سک وا یناپیک
 یدیدج م رهچ ملیف لوا شقنی) رب دشابیم راک اسزا ومنارف شو را رب

 تاختنا

 زا يدنخبل عونثبو ماس یمل

 رب بانک

 زا هک ی سانشان رتخد نابهمان «یدنارت یلائان» . تساهدودت

 ب راظات ودش باختتا ملیف نبی ها یارب رفن ۲ هنأبم

 « دشدهاوختبت اهنیسهتسج رب ناکشیب رته فیدررد شمان یدوزب

 - وکن ناژ ینادرکراکب و ندرفایرته طسوت«دنخل عونکبو

 ددرگیم هیپت وکسل

 دن راد هدیفعررما نی

 1 دو هید < یمن! ون یلانانزو شام زآ ماکن موکمل وگن ناژو قوف سکعرد 7



 هک تسا هداتسرف رازابب یدنچ
 ناب وچ رتخد یاهملیف ابنآ نیرتسچ
 ۱۷ - هارمک دن زرف*- دابعیدپشم
 و یکدن رب تشک ژاب - مادعاب زور
 اهزود نیادد هک نآ ملیق نیرخآ
 - دام)تساهدمآ رد شیامث ضرعمب
 یافآ ینقو . دشابیم (هلاخلژاوم
 مد رک تاقالما رو, دوتسا ریدع ینیما

 اودب تفریدپ ارم یو رشوخاب

 ویدوتسا فلتخم یاهتسف ندیدب

 2 رهذا ویدوتسالئاسو هچرگ میتقد

 رظنب رودقم

 دن دوب هدیشوگ
 میتف دیداد ربادصنل اسب یتقو

 ناکشیب رثهزایاهدع ودوب مرک سلجم
 هدازن واعم -یمیرک- شب ات هلمجذا
 . ۰ ونیهش

 دن دوب لوفشم ولهپ دنق یاچ فرص
 ویدوتسا یامتیلامف نوماریب شیما
 تفادکیم ریفح رایتخارد یتاعالطا
 تففیع»

 هک یلاجن [اتاما دوبت لیما

 نآ لیکشترد دیس

 و هدش مه زودب ۰

 سپ ابیویدوتسا هک تسیدج
 یدک ملیف ششوک وداک ام ءدزاب زا
 تسا هدرک هیهت ادهلاغ لزاومدام

 هراپ رد مه یرصتخم تسیندپ مت

 یژاب میها وخب رگ ااموتسا مهم هشیپ رثه

 6 نر مس نا هه سا تا وا

 اسو شحم یدنک ملیت
 مجرتم ایوک تسا هدش سابتقا ۳

 نان ایتسا)یاقآ لیقلاس نیدنچ رد
 یالغ شب اتیاقآ هتشذک لاس .هدوب
 زا نمی وتشون ادسیب ناتساد
 قارب ادثآ دوب بسانم رکاات داد
 هوم نوچ . منک نیودت ویرانس
 ادنچژاسپ دیسر رظنب یبلاج
 و متخاس لیدمت ور رانسب ا رتآ

 نآ رد یرنهیاههباج

 دوس ی نیادد
 یرنه یایاوز كي رود هک
 رتاب هک

 داد نی

 هدشنیارد یعسرتشیب هتبلآ میداذگب نیدنچ ًاتجبتت و مب ربیم (هناغدوز) دشاب ماوتاءبز یاههئبل و
 و هداس ارملبف نابرجد ناتسادهک

 عماد

 شیامن ر یل اتساب شزروزا هنحص
 هب نوک مه ات هک ش ميهدیم

 مالک هتشددادیم شوکام یاهفرح
 تسدباد هکدونن نایب یلیالد روظنمنیدب
 دوبآ حیح م هدن راکن رظت زا نادنچ

 ید دس و میهدب ناشن

 وت»

 دشاب هچ نارگیدو امشرظن اتلاح
 ملیف ددال وصا هک تفگ ینیما یاقآ
 یزاب و لمعزیچ رهذا شیب یدمک

 یرنه یاهنوییزوپمک اب ار یدمک
 هرغول اب و نشود و ثكبرات یاهرون و

 ناشن نيب رو دفلتخم یاهشخ رچاب
 ریثاتونآ ندوب یدک تل اصا میهد
 ره یزاب یقیقح

 دهاوخ وحم كينکت قیرط نیادد

 یدودح ان اههشیب

 اهملیفع ون نیادد مرارمدیقع نم ودش
 هتخادیرتشیب تبسانم كابنکت یکداس
 , دشاب

 لذا ومدام) رد میگی دیاب ًانض
 ت راحت هبنج رهذزا شیب (هلاخ

 نونک | مهزاوهدش هتف رک رظن ددنآ
 ووشیمن یلاعداهن وکچیه دروتیادد
 مرا ملاعداع اوا : لازومدام ملیف نیادد یل اههنحصروظنمنیدب و

 ات + دی



 ۱ یرتشم یاهتنطوم و هد عرزاد
 1 ابن[ يظتمم ۲ تم ۹ ۰ ۰ ِ و / نه ؟دج بم 3 ۳ ِ#

 ٩ دا دارد یید زمیج هتاسفا دوو ان < تام
 ۴ وناباوت هلن ره تب ۳ ۳ ۱

 وقف وب تپب نرش» رضا یلاه ام رسع 3 وج یناسپ « ین 5 7 ۰

 هناخ نان نیدزج ی ۴ , رتفک ی
 قایو وا رسوو ارام ناهصضنالع ی عوطن اد یارب هقیه 1

 یاس و دیدرک اب ییجع یاهو مد 7 رخ تر و نیت ۵ درف هدزرحو رس اه .تیقف ومدن 1 و
 ۰ ۲ ناهاوخاوفو نیازادف رطزا رام را یبقآ افتاب سیح

 ۳ نیت ۲ زوومیتف و رتفد !دنک ی م هدافتسا ءوس تیعق وم زالا ومدا  ۵ اح تحرو ۳ ۳ 5
 رب. ِف دام

 وتسا هدرسن رسج <« دند وب یک ۶ , " رگتفگ لوغشمرت فرط شش ؟هتقالح و تم میاسرمو 5 1
 .ههتیاب و شن ز نانچسهوا هان ج
 یاهز رم زا ویج هتایصا .دشاب ی

 یاصروتکس و تخاکر بت ۳
  .یتشچولاسکب ورکت یا رس مهرکید

 یشتنم یتاسباخ نیدزسح
  ووجوبو داتسا (نازل ایلا)

  لاتدب تنیاو دزاسب وا ین دن 9 7. 9 ۱ یابند وادی نیدزسبح هد و[
 رظنب  دیفم زایسب ویدوتسا ماسال دشسجوم هحاتنی 1 ِ اج ریاب واقب یارب تسابسنب .تساو) هیبش یا هتسب رته 3 یداد

 ۶ یاهملیف درادلامتح
 زا . دن وشب زسج یا ریاتو دیاب هک ووطت [دنناوت یرته

 ظا روطب یتیما ؟ههدوب یسک هچ هدیب
 تفگ یا هبق رتم رخ ۳ 9 ملیف نيا

 تسا هتشادن راوربذپت
 ی رو

 ات وان هک س لصاح مع الطا شیب
 ازم :وووخ بوک رب و رو دعاوخ ناب نآ ام یئاتج مادمت نآ ءژوس هک ددادبان رب را ی 2 سنت ینواجتتالوصحم هکیلاحرد دن رو | هباس)نامدیدچ لوصحم . می اءد رک 11۳ ی وقتا توپ ری وردوتسا یار قوام جياع  ذاغآاد یرگید ملیفام هلصانالبو  تسا نکسندوطی رآ متک

 تشاد بل رب یدنخبل هک ی لاعرو
  ,تسا هوون یمادتا یبنچ درادنبیم ك

 مان (2)یاف ومن یرادرملبق ج؟ ِ همازاو تیقوم شوزنیا هرخالاب یسک ۱ دملیف نیا رخآ + هک داد همادآ
 سک هچ سکبا یاف آم دیس. داد

 ا هتنزک ساعوا اب هعیامن زا هتاخرومنکیمنیضت اد زن 2 تل اف
 هسب اد وا مین 7یم اما ] و تسا ۴( هعفص زر هم یداذگسایم یتس ء! یاقآ فطل

 ژالب دلی

 یوس هکنیلاحزو یتیم
 ورکیم هزاخآ ن

 ناباف[ واهمثاخ مر

 هد رو و و تی

 یا وک رب و هلب ود لوفشم تسی هنچ
 جنپرضاح لاحرو ..دنتسه ملیفدنچ یدیدسج ِیِ»م

 لاعشتم هک می داد هلب ود تسددد ملیف ین وئک ترهشذ )شم رک ۲
 و یبرع « یدنه یاهملیفژآ تسا 0 یاهملیف تق رخ

 اباد تصصرس اجتیارد . یسیلکنا
 شناب رظن واژاو مدرک اب یسیرک
 مد او ویدوتسا هزاپ رد اد



 2 تص تصمیم نر عمو

 اف هو ی ۰

 ی ۱

7 ۱ 

 و دوویلاهرد نیتشت زیا

 كيزکم

 یی هد حب

 نیتشن زیا هک میتفک هتشذگه راشرو
 و رادربلیت هیتدراودا یهارمهب
 هب ۱۹۲٩ لاسرد ؛ فردناکلا
 زدتماقا یت عزا سب- تفردهنارف

 ودن دشدوویل اهراپهر هدمنیاءاحت ۲

 رد یتاملاطم نیتشن یا اجت1 رو
 كب > نام یرادربیلق هتمز

 - دولت رتا < یلاکی رعآ ی دارت
 نامورهدنپ وتاب ؛ دروآ لس ریار»

 ینابکیدوویل اهزدو « تفرک سام
 تسا رضاح هک درک داهنشیب تن ومازاب
 .دژاس ملقب لیدت ارروب زم بأتک

 شوخ یود اب ادتبا یئابک رداصح

 یزاددارق وهتف ریذب ارداپتشیب نیا

 تپجب نیثشن زیا-دن هومن .دقمنموااب
 لئاق زیا ددروونت یا رب هک یمارتحا
 اد باتکناتساد هک درک مالعا ؛دوب

 ظفحاب و هجوت لباق تارییقت نودب
 دروم هک تیژول وئدپا یاههنچمامت
 دها وخیزاد رب ملیقهدوب ربا دو رظت
 او

 هلسم نیاذآ ینایک وداسم
 ردرزیارد | ریزدندش تحازأت واسم
 واهتسارت هراومهدوخ یاهباتک
 مکاح یداصتتا طیارشو اهلتراک

 دادیم رارق هلبح ددوم !ردوشک رب

 قیرطزایو تایرظن نایدیدجنو
 .دومنیم یلمع ریعدو ویل اهلوصحم ملی
 نیتشن ربانی زین یرگید تافالتخا

 یلاجبات درکدمآ شیپ تنومادایو
 زا رب ا:تک رشنیا یاسورز) یکیهک
 اب نیتشن زیا : هک دوبت «فسات»

 زرط یاداد ؛ هقالخ غروب درجو

 مینا وتین ام هنافساتم هک تسا یلمغ

 هب و ميزاسراکذزاس نآ اب اددوع
 هکت سا ینانک زایو "تی توام
 لبن ترتحوراک یداب یداکمه
 » تسا

 ناب رج نیاذ|سب دزیاردردونت

 تسدبادینادرک داک" : یتاپبک هک د ینش
 مدرس یناملآ تربت رتشا نف فذ

 مس

 شن امورزآ یرادربملف زایتما نوچ

 یحدوب هتخورف تنومارابالقار
 تناوتت یناض تاماقب لسوت اب
 - درب شیزا یراک

 باطخ رزیاردردوئتژا یاهمان

 زا سپ هک ت سا تصدر» نیتشن
 نشد رظت ز1"هدشهتشون نایرج نیا

 كير» نامور هدنبوت رظن ندش

 هکیملیق تسن «یماکی رمآ یدژا رت

 نیتشت زیا طسوت دوبرارق ادتبا
 ادنآ راک دمی امادوش ینادرک راک

 هب ,دن دری كربت رتشا نف فژوب _هب

 ميتکبمتزرابع « همان نیا همجرت

 ربات لوا - كروبوبت
۲ 

 < مزیزع نیتشن زیاو

 «ناوارف | رمهجوت ایشهمانچ
 راک توزاکشا هکتیاذاودرک بلج»
 «مسارب ناتدوخرظت هطق)ااد»

 «هکن ياژا. منوئم دیدرک جی رشت
 «هیبتاد ملیناش دنتشاذکت اهنآد
 «نم « مقساتم رایسب اتقیقح دینک»

 

 «هدرک دعاقتم هتننیاب اردوخد

 «هکاد یسک تنومادای هک مدوبو
 < هیهتب امشیب وخب واش لمدن | وب
 یاما .درادت غارسدزادریب ملیفنیا»
 «يا الک و الع اهنآ «کتنیازاد

 «ض رف تسها یا دیداکتا هژورب»
 «هناوید و نیکمشخ اتققح دن درک

 4 . مدخد

 «.دید رک هظحالم هکر وطناهو
 «دعآ ی م رب متسدزا هک اد هچن ۲ نمو

 «ملیف هیهتذا یریگولج دزومردو
 «اما:مدرکت یهاتوک یلعق مشوابو
 "«ماهدراذگ همان فوج رد هک یکح»

 «نیتچمپب وا داتفا قاقتا هک | رهجن ۲
 «دداد یئاضف تایرظن یکنوکچ»

 «كيهک ؛اکی رعآ ردیرالیندرومو
 «یارب؛تسا مکحنیمه شان ون»
 «ام لاح تخاس دهاوخ نشوراشو

 «هکی اهب رظنزا ینوتاق ریفتكید
 «دروم نیادد دیابیئاضت تاماقمو
 < :میدادتسدرد ؛ دنشاب هتشاد»

 ای۲۲ دینکیمهچ كي زکمرد»
 «ودو ؛ دیتسه نتخاسملبق لوئثم»
 «ادیملیف هن وکچ هیت « تروصتبا»
 «تابیر ته وکچ و؟دی هد رک عورش»
 «ندارووخ یتحارویکدن زلئاسو»

 ریعب روصنای1»
 ار - ییاکیرمآ یدژارت»
 اوریلیق هیسودرد»
 را هک م زاودیما>
 دف ۳ ی

 اع مدب ژرات [ واش»

 0 ملنات اد دحم و>
 روزا یکیهتدسرب یدود»
 .یالخ یورین تحت دد»>
 اف ّ »۰ دریگد

 .دژارتزا یکیایآد>
 تسد - ناوتعتحت

 3 هدیاءدرک همل اطم»
 شواربارتآذا یا هست ملیام»
 ۰. مدادلاسراد

 ممايسیاهوژرآ نی رتهباب>
 ۱ < هشیهنوچ»

 ۱- رزیاددردوئت»و
 ۳ زا سب

 ل سبد تفد كيزکمب نیتشن زیا
 اجنآ رد هملاطمیتدم

 تم دابنزوپانب یی لف
 هدنژو باتک , تعی راد
 تت را نآدد هک

 انتی رب ملیف یوتیتسنا
 دد اد نیتش زيا

 ملیف نیاژاپوکد
 و تاحب رشت



 ی

 كيژولوندیا
 یاه زتم ؟ لاسوو

 «یوووش تسی ومکب زح یکتو

 4 یسود نادتمرنه هکدت درکم لیا

 یداذ۱> مسدزا یلکب هکت۲ینرب

 ۰ «اوژدوب مماوج رد یرته طع

 هکدنتت نآب زاجم « دو
 كبسواهدتم ؛یدارقناروعب گیره

 یرنه نایب تبجاد ین وک انوکیاه
 هک نتفگ اهتآ ؛ دننیزکر ب شوخ
 ؛ رتهرد فلتخم یاهبتکم دوجو

 < یا ور روب م زیشرات ۲ > یعون زا ی

 ایو «سلاخ رتهد هفلتب کتا
 (۰) دوشیم رجنم «رته یارب رو

 یتسیل ایسوس هممايزورته آلت
 «تیژول و مدیا هبرح كي نان
 یاهرت دناک اب ورب تهج یناقا»
 , رورراکب یعامتجاد ی

 تایب را و یراصم و

 سارا کد ناب یمزیلافد بو , انیسو یداجحدر وز رب ت

 میل ایس و سیاهی ولو ورا
 ری تک« و تو
 تستی اس یو

 0 را ای واتل درب سو
 1 . روالک مک

 زول وئدیا ءاقلاب رداق

 نیا . تسیت یصاخ
 گیم قرص رته تیوقت
 رظتزا , قلطمروطب «رتههکن۲

 یاداد دوخب دوخ یعاتما غیلبت
 رکم ؛ تست هواةتسا دوومو شژرآ

 ءاشا نومضی دنمرته هجوتهکن ۲
 یوب یب زح نارسق رطزآ هکیاءدش

 ًاتیطو ؛ هتشکف وطمم دوشیمداد

 قیرطزا نومضع نیا شیاش یاری
 مرقالاء تساداتسا نآ هد هکی رته

 مطت یدابژ دودحات شیوخرتا

 ردنک هجوت

 وت نیا رییات اجتیا ردامهچ رکا
 میهاوخ حب رشت امتیسدومز و طققا و

 وو هکت ست .تسانس اذهمم ؛درک
 ءزاشا هلتسنیاب .تحب نيا هیشاح

 ناوسب ادرته فی رعت ر کا هکم یک
 یدوخب + می ریذپپ «یامحانای»

 یرتهءدیدپ كي رو هکم يياييم دددوخ
 , ریگید یتدابب ابو «ساصحاد
 ادبا «ساصازا یشات نوضم»
 ,دنک سکن آیا رب یشژ را دنا وتیمت

 یارب هکی مرق و كینکت ,هکلب
 نیا مجتای . ساصا نیالاقتا

 یرنه هدیدب .دو ری راکب نومضم
 <«قکع». دزایم تقی ادزوب رم

 وابب و یلک ی تهدیا . لانمنا وب

 هدیاییا فرصیلجت + تسا یتاسنا
 اتیسایوتاس دااب یعاقت رتا كرد
 یشذدا را نیا یارب تسین دداق
 , دان داجیا اهن۲یرته مرفدحزد
 ساخ یابی كیتکتكي ,ند رب راک اهنت

 وحرطتابیک تا هدافتسا «رتهنآ

 و تا ناعتا « یشاهود تند

 واودصاتمو نوژومتالج

 وروت لموعزا هداقتسا ءرخالابو
 نیاب هکت ساتیسزد تک رحو مع

 مشخودینات تراپمیاههدوو 1 رع

 , دشت راتهلاو یهوکش و
 ۱ یتایسایو ۰ مرق و كبتکت

 زو ءدیاشیم مرف داجیا هکی کیتکت
 ومووب نتسعن ماقمیا راد هقالخالک

 مرته»هس اردتمرتع تحرلصاح
 ورزاسیم لب

 مزیفاعو « ميتفک هکتانچصهاما

 هر هتق رشی رصاهب «[تسلایسوس
 - رتعواک  د یعامجا یاهزترتشب
 و مزیلام رقاب» یوروشر و شک ادنم

 .تساع رب هژراسهب؛ نآ نازادشع

 (۱) ی وتسملق» تضهت نآ رس

 20 وین ,نیکفدوب و ,نبتشن یا یی

 ۰ دن وب ابی مرق و ناهاوخا وه

 هک تدوب یتانک ا .مييوکب رتهبای

 رب و نوتاق و هدعاق یب رته یارب

 یمرق ,نادومت ۲ یاس جرم وح ره

 مریاعر یوویه . دنورکد اجیا

 هحوتع ناوا ناص رد تسلایسوس

 ؛ ده نان

 هاب و هک یرظن نیتسخع
 صوصعب : .ناد رک رک ود نیا ذاتآ

 هکد وب نیا دا را ربا ۰ نیتشن زیا
 مرا گی ووتن هبنج یلکم ناشیاهراک
 نیایاهیتبلاکسکت یایا وز دوروغ و

 شعنماقحهب هجوتزا !راهت۲۰ ره

 مالطصا می رشت یارب ٩-

 دو یتاسرحوت و « هتث ونبس ملیقو

 انس واتسو ٩ هه « نآ ءراب
 , دین عوجز تش نیهرد

 تشهتتاوژاب ناتباهملق نیماضع
 ود یا یاهشنت هک دتتفآ نیتچسپب

 هک « اپ دانگ ورم
 07۲و یاب یوووشرته
  اع

 هتِط یارب ۰ درم

 ۱ رج هد نک حعت یخ رم

 ملت و نارادلع رتکا «یاحرد

 ووشیرسب یاههوفس , يه وتس
 هساحو القا لئاص .تمدعرداو

 رب مر او هتشادلک یعالعا یاه

 اپج .دعدوب هو رک اجیا هک ی هوکش

 یواورم ءریب دوگتنم نیا نیارب
 وا رق هلح دوم نیتچتیا « دنورتبم
 دم هک روتعاح !ریز . دتن رک

 یاسیسو هم ووبح یاهتسف نیل وآ

 الوصا ۰ مواو مو «یودوش

 شی ۰ کیاتب» را وم یاههتکت

 هکرحس نیماحم .تبح زریج ره 2
 هکب

 صست نیا «لاح رپ+ یحطسمیض و ت

 .تستاومباب . دزلاسیم فرطرب رز

 زقلل یسب لاس هدقع « < رو هک

 توس هواقتسا لعاق یبالق

 نووملئاس نیا کی ربتک بال

 و مون یوووع ناز ادعامز هقالع
 مرف و تضهت هکت قکن او هیاع

 زاد( تدتا « ,ننلاتسا < یتسرب

 سا و , درکص یفتنامز نیا

 .تسو رو .تسو ۰ یتسرب هر .تعهت

 ووخ هبوس « .تسیلابوس مریلابو
 ,یاستسناواتسا یراق یاههویع

 :التم

 کش و وب یشربب ز وت هم رو ته مااکس هرز

 منا رک ت + یاس یاب هب ما
 اه رس یه رروتک ۲ ی و هاتتحا هب هک

 ووم یم هتسعت اد یوووس



 دن دون ینادنچ شژرا یا رادابنسرو
 دنتناوتیمت زین مو رم یاههدون و

 هچ رکا دق ریگب هدپسنا اهن تباطو

 تشادژا ربا نیکفدوب

 ملیف روالرق شخ :مریتکع

 زهدیفع نیا

 زی سخش ام
 یدوتت نیمه زا دو < نسک

 م زیلاث دنا رس نکسل روید و

 اتودلواب هکبدوطن « ت

 دیمژ نیا ردتسب ماگنه ًهلاسررو ۰ ه

 «تقیقح و مهو یاثبم رب یماهملیفو

 یاپملیف ددو + هک دنتفگ ؛ دی

 مکفدوب و نیتشن زیا قباص راک: نیکفدوب و ی ۴ رم

 ددنتف د فرطن ] و فرطنب!رونک]

 نیا 9. هدوب مدرم یاهرعق یالب دز

 هچو یاهفرح رونک آ هچ ار هفیظو

 -یم یناسکی وعنس ؛ اهدوتک 7 ریغ
 هلئسكنا ام دنهد ماحت ادنناوت

 تساشیپ دد_یصخشنشب زی رتک اراک
 هب هتساو هک یمدررم دارفا مجتو

 یک دن زیعادتجا و كيموت وک | هتبمر
 مهافت هس حاتحم « دنتسه شیوخ

 ددیعبس نانچ نآ ویکیژول کیس

 هشیمه هک تصامنیس یتادرک راک

 ژاتن وم یاه هلیحب لسوس هلیسوب

 < دوش داجبا دنا وت یمن

 ناهکان ؛یمقوم نینچدد ارچ
 دد «یصخشنشبزب رتک اداک و هلئسم

 نامه رد دب اب | رتلع؛دش,دیشک شیپ

 میذد < یتسریدرف > نکص زا[

 ملیف لا ویتسف رد درک و جتسج یو روش
 ی زحنیدقت دم ۱٩۹۳۵ لای وکسم

 تیعمجدیابن رکیدو : هک دندرک نآب
 « درک باختنا نامرپق ناوشب اد

 دیاب « نامرهق نیا تاصتشم آب
 وربهد رتکاداک شرورپ قیرطزا
 «.دوشهداد شیامث تیعج یاوشب

 كيئا ریو یدوئت» هکدش هتفگ زین و
 هدوت یاهتشهن درومدد هک راتن وم

 بوخ زایسب ؛مدرمهوبن|تک رحو یا
 رودیاب نیا ؛ دوب هدمآ ددبآ زا

 یاهروتک ۲ یفطاع یاهورین وترپ

 یلک رظن دیدجت دروم « یاهفرح
 یاپبروتت نینچمه < . دریکدارق
 یئامنیس یاب دروم رد نیکفدوپ
 و تفرک دارق دیدش تالیح دروم

 ««دقتسمویاهزفءذا یکی  فماتید
 درمنبا تای رظن همهررب هلمج كيدد

 ام» : تفک ودبشک نالطب طخ كرزپ

 دچاو هک میداد حایتحا یلاهدوتک ۲

 میظع تاناجپه د یناسقن تا رییعت

 ملبف  لاویتمف نیمه رد «. دنشاپ

 ۰ تیمج یاچم هک ۰ « فیاپاچ >

 ردنیکچوب اب سیدوب مانب یرونک 7
 زا هکن آب ؛ درکیم ریس هلیس نآ
 نیتغن زیا ران آ لپ اقمرو یکینکتت رظن

۱ 

 ناونمس ؛ دوب ریقحدابس نیکفدوپ و

 نیبعت یوروش یامنیس را نب رتهب
 ( دش

 روهظ زا سپ + بیت رت نیدب
 كيتتسامزیل ایسوس مزیلات ر نی رتک د

 ساسا هک « ژاتنوم ملع و امتیس

 روشک نیا یژاسلیف رته یکتفکش

 ینادنمرته و « دادیم لیکشت ار

 هراب دو نیکفدوب و نیتشن زیانوچ

 هدندوب هدرک یقیبع تاملاطم اهنآ

 هقبط تهج هک رج نیاب اهلت
 دورطم ؛ دوبت هدافتسا لب اق رک راک

 ملیف > هوکشرپ تضبن و تشک
 ماتتخاهدود كم ابی رقت < كث وقمس

 دروخ رب
 و ژاتنوم نتفد رده یاپب

 اب اهرونک ۰ یئامنیس لامجلاملع

 یداد ریملیف یوب دونسا هب لماک یو رب

 اروتانوزا یربت ددو دن درک تمجر

 یاهحرطو اهن اتساد ؛6 فیثک مزیل
 و دش عارتخا امنیس یارب یلمچ

 داد یود یکینکت یلیشت بقع كي

 نوچ یئاهملیف « نآ را دد هک
 هابآ زا رف رب ناف وطو و« نیک وی »

 دشت هتخاس یودوشردزک رهرکید
 ییرتهن, لا هملاطء یتح

 :تسیلایسوسمزیل ات رنارود یاپملیف
 ناشن « «یکدوا میک ام یناوج» ۱۰ # 1

 ناز سلیق هچ وتدزوم هچن ] هک دهدیم
 زا ترابع هریگیم دارت هدود نیا

 یوریت اب هک تسا یژاب و ناتساد
 .درادیرگ هولج زی رت ات رثهردلماک
 «نادودنیایاهملیف دداب آ هکنیا اما
 رتآت زا ادامنیس دیاب یلماع هچ
 هک تسیا هتکت ۰ دنادرک صغشم
 تسیلایسوس مزیلاتد یاهنیسب دولت

 «۱۱ تسیلایسوس - تسیلائر » ملیفزا هتحص

 دوخ فیاظو ژا ارت اب نداد خساپ

 « تای رظن نیا لب اقمرو .دنن ادیب
 ]د لکتشم هک تف رک میمصت نیکفدوپ

 ۱ هکدنک لح وحت نیدب

 « هد رک عوجر+د رنو

 مجدد «هداددا رف همل اطمدروم اریو

 سپس و ؛ هدیشوک شیاهلمما|سکع

 یاهدتمكنک اب ذاب ء | ریو رتک اراک
 دهد هئاراكمهاءیف یی رطب « ژان وم

 یاهروتک ۲ داچان یو

 تسا وخأهت ] زا و دن | وخد وخ تمدخب

 و جیپم یاههلیح ندرب داکب اب هک
 رو دوخ تاساسحاهب : هدن زیکتا رب

 یروص یاه هیلج ۰ نیدود لباقم
 رد هک یو . دنیاشخیب لان رتسک او
 روهظ زا لبق لاک ۳

 «یدا رف ژاب رس ۰ برخم نیرتکد

 یناپلیفسب نآ ژا ,دوب هتخاس ار
 لا رنژ» ۰ نایم نآزا هک تخام

 6۱: ۳-نمرخ)» 26۱۹۱ فوروس

 می رب یممائاد

 زاتشک زاب رد « نیتشن زیا اما
 هجیتن نیاب لوا هلحررمرد « اکیرمآ

 رد المف یزاسلیف همادا هکدیسد

 رودقم یو یار, یطیارش نینچ
 -وت امنیس هسردمردراچان . تسیث

 و« تخادرپ سب ردتب وکسم یفارک

 غا رتحا تیاهناب رکید اجنیادد نوچ

 راتفد یوب تست هقالع و سایسو
 زا یشات جئد یتدم یارپ « دشیم
 «یزح» یاهزخم هناقمحا تالمح

 روسف و رب كي نا وئعب وتفروا رطاخزا
 یاهتیقنوم روب زم هسودم ماقمیلاع
 :لاوحا نیمه رد و تفای یناوارف

 هنیمز رد هک اد یتدلاقم شراکت
 زا يئامثيس مولع فلتخم یاههتشر

 اد رثات

 «فیاپاچ» :وهب موسوم

 و
 درک لابد ی رز

 ۳ لاس ۸ ۷ تو
 یوم یابباتک دد و دش هتخون

1 
 ۳ نادرد دد اتیضر تس

 19 9 ۰ وری یو  هسددم

 رب را ول اونب اندوش عادیا

 ۳ یاههنچ وا رظنف رسا ان اب
 ۳ 4 2 هک

 را آ

 لس سر شومارف دی اب اریذ

 میل درس فومانید ,رضن
 یدک یفلت كیثاما رد ریغ» ید
 ول ریرم» یاب اهدتمنیا هلمجژا

 رزگاراک كي تلخ * زین 3 < ینهد
 یواحع زج» نا وب هک یناقبط
 نرخ ۹۹9 1010)

 تن زی توسیابل اسید .درب ال ۰ دیاش لمع مدرم یاههدوت

 نانادرک داک یاهملیف « لاح رهب
 مزیلافرلوصا تیاع دود تعرسب رکید

 زرآرو - تفریم شیب تسیلایسوس
 ابرقت كيمانيد ژاتن وم رتا اهملیف

 : رو مطق و تک رحز|«هدیسر رفصب
 ۳ , هدش هدافتسا رتک

 یرنآتنادنم رنهو یرت ات یاههویش
 دندوب هتنای هاد نددمرنه هب هک
 شیابن حسب امیرس ادامنیس هدرپ
 ژاغآ رسوو رشیب . دندرکیم لیدبت
 «نیاباچ» ملین « دیدج لوجت نیا
 رد هک دوب فیلیسا و ناددا رب رثا
 ,دش هتخاس ۱٩۳ نابه

 رد نینش زب| چی ولیناضیم ینک رس
 «شیاهزآناونعب ات تساوخ ۱۳۷
 یابتردندن اوتیماب 7 هک ار هل نیا
 دربت و تای رظن اباد دوخ هتالخ

 نود ۰ هناب دزاس راک اس دیدج

 یلبل هپهت حرط تپجنیدب , دیابن
 نیا هکنآ زا لبق اما ۰ تخیر ار
 اکدآدرپملیف یدج لحارم ددا وملیف

 ۲ رهر دنام قوم شداک ؛ دوش
 اددچم راچان نیتش زبا. دشن هنخاس

 5 + تخادرپ سپ ردتب

 تای هکیماگنهرد۱ ٩۳ ۸ دد
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 یفامشیس علطء لنام
 هقب رطنیا اب هکرب ۳ ی
 امنیساپدحهچ اج رطق نیاپ
 5." دب داصت لات |
 هزخالاب یژود ابو ۳

 قااندوخ بیر ؟هنای دشدهاوخ نیاز تباثر
 دو دوح نا:ز لوطرر ك ۷
 ذورما و ده لح ابنیس یار ز نیا
 هادرو كيره نویزیولت وا < ریاپ

 دن وا دیم رب مدق یا هن اگ ادجو رد 1

 ردیرث وعو كرزب لماع وب زبولت
 یاسنیسزیکنا تفگشو میظع شچ
 تسصخ را واهل اسلوطروزابج
 و نو-یزیولت دوجو ثیحنیازار
 یارب میقتسم ریغروطب نآعرب
 .دوشيمبوصم یک دزب تدغابنس

 دیدرک رکذ هک روطنایه
 یاداد ناهج فلتخم یابل وا زبولت

 كي رهو هدوب صوصخم یاههنان رب

 یارب نادرگ راک و هشیب رثه یاهدع
 رابتخا رد دوخ یاههمان رب یارجا
 اب تیاقو رکف یتحزکر هو دنراد
 ءاگتسپ ادنهدیمن ها رد وخ زفیب | رامنیس

 تكرزب یاه رهش نویزیولت یاه
 لوطرد ملیف شیابمن همانرب كي بلقا

 دننکسم ارجا تعاسراپچد سی
 ولت رد هک یناهملیف تسا ی
 وشیم هدادشیام

 !امنیس یدارگن»

 نوب

 یمیدق راثآ زا دن
 دن وشیم باغتن

 ۳ ز مبادیب زا صب
 نوی زیولسن شيا

 زا سب هکن اکشیپ رنهزا یهدرگ
 و رب ور تسکشاب امنیسدد تی و

 یاءدش شومارف دارفا 4 اب
 دندمآ رب ددصد " دننف رم را

 شیامزآنویزیولن او هک ء ارز] نویزیولت 1 ءرو اددوخ
 یاپیژو رب ۱ یازان و سی 4به

 چو وطن قو جع جفت ع عج جی جرج رو

 هشیب رثهدوسک تهج زا هک یتید ودحم

 -رتهذآ دنتشادتلاج یاههمان بو
 هدرک لابقتسا امنیس قیاس ناکشیب
 -همأن رب میظنتدد نان آ دوج وژا و

 یاهدع . دن درک هدافتسا هژات یاه
 رد دندش قفوم ناکشیب رنه نیاز
 یاءژأتتی وبحم و ترهشنوی زی ولت
 نیرتفو رعه ناوئمب و هدرک بسک

 دن وشهتخاتش نوی زی ولت ناکشیپ رنه
 نوپزب رانب ادتیسزا هک ی ناکشیپ رنه

 دن اهدش ورب ود تیقف وعاب و هتفایءار

 زا دننرابع

 - سک رام وچورگ
 وتصش كن اهکیدمک هشیپ رتهنیا شیادیپ هک درک شوما رف دی ابن نضرر

 یراکزور ورذکیم شنسزا لاسود
 بلاج یاهملیفرد دوخ ناددا ریاب

 ,نانیمطا ءاچلم دنوشیهدنار امنرسزا هک یناک
 فو رعمزا و درکیم تک ر ش یددعتم
 دوخ یصع یدک ناگتیب رته نیرت

 نامز وورماب یلو تقد
 -رسونآوج یابقد ن

 رام ناددارب تخس
 دوج وب و

 .وژا امنیسرد اددوخ

 ردا رب نأیمن دن دیشک تیل اعف |
 یدنچ < سل ک واموچ ورک > رتک درب

 تسدوداد

 نوسیزیولت یاههمانربرد هکت سا
 نادنمقالع تقیقحردو هدرک تک رش

 یاهرطاخ دیدجت هلسو نیاب ید
 اهنآ هتشنکب لاج یاهملفژآ

 بلغا یو یاههمان رب . دنیامنیم
 د وویل اهردشا یمیدق ناتسودیافتاب
 دباب اهنآ نایمژا هک دوشیم ارجا

 درب مان | درومش«یوباک «سکیممات»

 توب زی واتیاههعان رب زایکی یارجا ماگنهدروفال رتیپ

 ۳ | و ]
 نوی زیولتاث امنیس زا ً . عه[ ة ۱ 1111

 لو جی ع ۳۳۳ سموم مس سم جرم هه | سس سس یتجالات

 یونونکایلو .دندادناشت_ناربت
 هدادتسوژاارووخ یئاملس ترهش
 ولت دوخ ناراکمهریاس دننامو

 تسا هددوآیود نوی زی هتفگ ان
 ب رثه با صوصخم همان رب دنامت
 نادادفرط نوپزیولت دد هشیپ
 یو هتشذگ ترهشو دراد یدایسب

 یوریدیدج تدوصب كنپا امنیسرد
 صسکمنم نو زیولن كجوک هدرب

 یدنچات - دروقال رتیب
 اب ورتم لاکیزوم یاهملیف شب
 ویدونسا نیا لوا ناوج تکر ش
 یرکید اسب یکی «دروفالرتی»
 هچوت دوم و دایم هدرب یدور

 یتقد <ددوفال رتیب» تفررکیع دا رق
 تسد زا امتیس رد !د دوخ ترهش

 وربود تسکش اب شیاپملیت و داد

 هناکب نوی زی ولتهب راچان ؛ دندش
 هددوخ تسکش ناکشیپ رثه ءاکهانب
 نویزیولت دد و دروآ ور ابنیص
 تکر ش اب یاهذاست یاه همانرب
 روهشم هداتس < فرک سلیف و

 بیروت نیاب .دومن ارجآ نویزپ ولت
 هتشقگ راکزور بوحم هشیب رته
 دو تیوصحم یاه زود نیرخآ

 واهباب نوتک ان نویرب ولت كيکب ار
 تسا هتشادهکت

 میدقهزاتسنیا لاب لیس ول

 نیرت دوهشم زا رورما هک ایئیس
 هوریم داش نوب بولت ناکد اتس

 یژرودوخرهوع قانتابیراک زور
 تک ر ع ًایتیس یاهملیتدد < رتدآ
 لاقتساام ناشابءایف و دن دونم
 شرهوشولسول .دشیم هجاوممومع
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 لاتسی رک امتیس

 جاودزازارآرف

۳۳0۱۲ ۸۱۷۷۸۵۸۷۲ ۳۱۱۷ ۶2۱۸:۲ ۷۵۱ 

 زل راچ - نومیل كح - نوسیل [نوج :نانکی زاب
 تربلوگ لپ - دروفکیب

 لواب كيد : نادرگ راک و هدننک هیهت

 پوکسامنیس - یگت ر- ایبملک یناپمک ۱۹۵؟لوصحم
 هدومز آ راک و هربخ نادرگ راک «ارباک كنارت» ۱۰۳ لاسدد

 نآ یلصا نانکیزاب هک تخاس «شکب ٌعقاو» مانب یعامتجا و یدمک ملیق
 زئاوج میزوت نشجرد ملیف نیا دندوب تربلک تدولک و لبیک كدالک
 هقباس رتمک نامزت ۲ ات هکدمآ لات یرابشیب تاداختناب لات امهراکسا
 ارباک كنارف « لاسملیف نیرتپمار«شکب هعقاو» قاقتابتاضق .تشاد
 سی رتکاودوتکا نیرستدنمرته ادتریلک و لبیک« نادرک زاک نی رتهیاد
 «حتان» ین ادرک راک زا هک «لواپ كيد» ۰۱ ۵٩-لاسرد دنتخانشلاس
 و كسح اب تفرگ میمصت و دیدنسب اردوب زم یو دانسدوب هتقاییصالخ
 یارب ددوآدوجوب یراکتباودیدج لاکیزوم ملیفكی یرصتخم حالصا
 لد . دنک هدافتسا بوحموناوج ناگشیپ رثهزا هکدیدرتهب روظنم نیا
 - نوجو شرسپب دوب هدرک افیا تربلک اقباس هک اد «زوردن ۲ یلا»

 اتیاهملین رد یزاب اب هک تسا یتاگداتسزا نوسیلآ . دربس «نوسیلآ
 و نابناپچ نیب یتبات تیبوبحمرادگنفتهس  شوخرابخا « تسایدابند
 هاگچهشت ادنمقالعار اهملیفنیا ةرطاخ و هدروآ تسد, ناکدن ورامتیس
 تاکرحاب «نداورتیی» لددد «نومیلكج» .تخاس دنهاوغن شوم|رق
 نومیل .تفرکدهاوخرارق موع هجوتدروم شیوخ بلاج وزیم ] هرفسم
 و دیسد اهتیقفوم نی رثرلابب یلیلق تدمیط هکتسیدیدج ناکشیپ رتهزآ
 مود هجرد ةزیاج «زتربار رتسم» ملیفددیلد یافیااب ۱ ٩ و و لاسرد
 یناج یاهملیف دنم رثهروتک ۲ «دروتکیب رل راچ» .دروآ تسدب ادراکسا
 افیا یتسدریذاب اد زوردن ۲.1.1 لدزین هناکیب كي لثمهن و ۰ ادنیلب
 تسا زمادآ زتیکباه لئومس هتشون «جاودژاذارا رف» ناتساد .دیابنیم
 وب داتسب هومشم سیون ویراتسود نیکی رتربادو نوتیدولک طسوتهک
 . تساهدش هدیت ادرک رپ

 هتسد طسوتب هک دشابیم «كنبناد حروج» یاههتخاسزا كيزوم
 , تسا ءدشارجا فول وتشا ییرومو رتسک دا

 داره اب

 3 لباقم رون

 ترهش امنطورد ؛ ناشیاهملیف شیابنزالبق هک یتاک داتسژا 3
 زانط هراتس 4 هدداب تیژیرب » یکی دن درک بسک یمیظع تیوبجمو

 نیلیرموناکتم اناولیسلثم زین «ودراب» . تسا یو ارف ب
 " یکاچ هنیس ناشع ادتیا ندولایقوسو ادیجیرب ول
 7 ۳ ۸ اب 0

 |یبگ آدابد زاهطسا وب |

 ۱ ءء رد ًائانشتس) |

 ینبااب ادوب +
 شیاعت نارمت

 و رادلق اهشیس | ی نیت باذج
 رورابو زا هک تسایم ملیف نیم ود <لب ی

 ۲ ی ,زادنا ناعپب ید میلفنیاددو ,دشدها وخ هدادشیامن
 وخاوهد نادنمقالع یلکب و دهدیمج رخب یدنم رثه

 دزاسیم توهبع
 زر ی 2 ۳ 4 ۱ زاها

 7 ۳ میم نی 3 تسا را ومو یمشع مایفهژوس 3
 ۳ ریو ,ووشیم بوسحم یراکتباو میدب الماک یرثا دوخ
 0 ۲ ریگ ملیف لی « دنتسه «ودراب تیژیرب > هتفیش هک یناک
 اپ . دمآ دهاوخ تاب

 ا زالب وسک رامنیس

 وا نآوزاب رد ایثد

5 ۱۶ 10 ۱۷۷۵۲۱۵ 
 وتنآ - تیالبنآ - كپیروگبرآ : نانکی زاب

 "ولربن زور نورآ : هدننک هیهت
 شلاو لوثار : تادرگ راک

 انسن رتنیالاسروین وب ین اپمک ۳ لوصحم
 و رثا «واناوذاب ردایند» بلاجو یرجامرپنامد

 یآانک نبرتزیگنا ناجیهو نیرتک دزبذایعی نیدقتنم رثکا هدیقب
 ره شومارف سب یاهرطاخ ناک دنناوخو دوشم بوسحم ریخآ لاس
 1 اند :ریهش ةدنک هیت «كربن ذودنودآ» یتقو . دن رادنآ زا
 ارگ رارق نآ ةدنسيون یاههتشون ریتاتتحت یردقبدناوخاروا
 رپ نامدنیا یودذ|یملیف هیهت راک, تسدیلمات نی رتکچ وک
 »و فورعم تسیدانسروب زم ناتساد یویدانس میظتیارب و
 یارب ادلامف نادرگ ذاک «شلادلوئادو و درک باختن اد
 :رمآ بوبحم ٌةشیب رنههس «تحب درومملبقدد دیزگ رب ملیف
 ریم رظنب یفاک یچاشامترامشیب یهورک بلج یارب مادک ره
 ۱ هتف رک هدمعب «كب یدوگیرک» ادلوالد . دناهتسج
 مومو ریظنیب یقشع یاههنحص «تیالبنآ» مليفهداتس
 تخاس دهاوخ بلج دوخباد شن ادنمقالع هجوت رگ, دراب و
 ا ریاس نیک هردن ]> و «ربتنیاكمناج» و «نبئوک
 و هدشهیهت لاسودیط «دا ناوزاب ردابند» .دنتسه
 هدد وزج ۱۹۰۲ لاسدد ملیفنیا « دناهدومن یتامن رته
 9# ,دروآ تسدب ار مراهچماقم «لاس



 هدننک هیهت دا

 ۳+ ینایچاشامت هورگناییز
 ۱اد«حلصو تكنجد میش مل ۱

 7 نکمم مک یلیخ دن درکیم اما
 ملیفكي هک دنتنایب رکف نیاب ینابک
 امنیسهدرپ یودار یاب
 لوصحم دو تریح ملیفنیا كس
 یدرم یاهششوک هجبت و ایانا
 ًامنیس ناپج دد شیگدتز هک سا

 تیقف وم ویذ و ریپ ذا فرکش یانساد
 , دهدس هلارزار

 دوجو هصیهخ نیرتکرزب
 یتقو کسب نیمه «سیتررلد
 دوخ یلعف نا رحب رد ایلاتیا یاهیم
 یو دیزرلیم نادرل یاههیابیرر
 وكنجو هیهتیور دن وب نوبلبام
 نارحب دوجو وا , دراذک علم
 | ریذدراکت ایمچیهباد ابلاتیایاینم
 یو..تسا هتنایرد بوخ !دنآ هاچ

 نوو : تشاد راهظا رخاذا
 7 ایل اتب| یابنیم ینونک راک
 ایترم هک روتامآ یاهزاسی*
 واجب ادننکیم هیهن فرخزم یار
 دیاپ هچنآ یزاسلیندد 2

 بک 9 9 ور دشاب رظن ۸

 ارراکب لافتشا سیو
 ورک اغآ نویماک طبس 9

 هدییارته دیک دم ک روش
 هجوتم شا هقالع ید ر

 لر

 هن تسا تب
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 سیتا دو فد ورد

 ۵۱۱۵ 9۴ امار
 «سیلوا» ملیف

 دوخیلبت میسعتذا و دیدرگ ملیف هیهت
 دش فرصنم

 رد ار دوخ ملیف نیتسعنیو

 لاسو دوم هبهت یکلاسودو تسیب
 تمسب ملیف سکول ویدوتسارددمب
 . دش بوصتم هیبت ریدم

 ول راک و افتاب یو ۱۹۵ ۰ رد
 كي و هداد لیکشت یتک رش <یتت وب
 دندروآ دوجوب یصخش یوبدوتسا
 دیدرگ دداصیملبق ویدوتسا نیاذا و
 تیقن وم و لابقتسا اب ناپچ مامتردهک
 جن رب»ملیف نیا ... دشوررب ور دیدش
 نيآ یدرهام هراتس . دوب «خلت

 «لصاف هب وئاکنم اناولیس « ملیف

 «سیت رول رونیس»ناوذع یهاتوک
 درک ادیپ اد

 نمض «سیتن دول»و ۱۹ :۳دد
 هبتاسخ داظتنا و یرباک رد تماقا

 تقوندنارذگیارب ۰ یناهج كنج

 . تخادرب لیوط باتک ود هعلاطمب
 و «یوتسل وتو رنا «حلصو كنج»
 دوخابیو..<رموهورتا «هسیدوا»
 یود اد اهنآ یودره هک درکدهع
 . دروایب امنیس هدرپ

 اد سیل وا یو ۱۹۵۳دد
 اکی ربا هیام رسندن اشک اب و ورک هیهت
 یلاکیرمآ روپشم هشیپ رثه كيو
 یئابلاتیا تاذاسلیف همه ۰ «مروهب
 دوش تریحرد قرغاد

 شیازفا یماکته تریحنیا

 .نادرگ راک و هدننک هیبت - هشیپ رثه - بو گچ
 دش دلوتم (اب رفبلا) کین وماتن اسرهشدد ۱۲ ۰ لیدو مود

 سلجت[سول یموبع هسردم درکام

 جاود)ا كي یلوچ اب - ۷
 ۰ازیل»- یماتسا:ژا دنت رابع شنادن

 (دادتالطیشیپ یهنچادو۱) در

 هچونمه)ونهو درک غ ورش نوپ زی ولت و وبدا دزا اردوخ راک ادتبا
 هیبتد ملیندد تک رهو ددرگیم نویربولت یاههمانرب فرصوا یلصا
 دن ادیمشی وخراک رد یعونت !داهنآ

 نونکا ؛ تفدهنابشوا , امورت ومنالاد ؛ نادرم یاپملیفرد
 یتهایب شی د مگ یابشقن هداتسکب بورغو دیتسه یلایدد یوریتدد
 تشاد هدهعرباد

 «تنگادد و.ملیننادرگ راک و هشيپ رثه ۰ هدننک هیچ - ۶
 «یلکت یپیاههند> هشيب رنهوناد رگ راک ,هدننک هیپت - ۰

 (تامیلعت نابهورک) .یآ ,ید - ۷
 یسروضع

 یتیاسوسنکب رم ؛دلیگ ز رونک ربادنی رکسا«الیک زروتک |نی رکسا
 .ژرفارک و ت امنیسوآ

 سردا

 یناپمک یارب «سیلوا» هک تفای

 .دروآ رابب ناوارفووسنآ هدن ذاس

 هکد رک مالعا ونید» هکیتقو

 و كنج» ناعدزا یملبف هیهت دصق

 زا !زپتساو رعست ددادار «حلص

 وا رسرب سلطا سوتایقا یوسود

 ربع یوبدوتسا هس ۰ تق رک ندیداب
 هیبت رب ینبما ردوخ دصت زین دوویلاه
 ء دنتشادمالعا ناتساد نیمهذا یملیف
 ؛«دانلکیامو « اهن آذا یکیمزعو

 وتید یلودیسدیم رظنب ریذپ ان للخ

 هکیتقو ۰ تشادن یس اهزیچ نیاذا

 دراددصق مداتلکیام» هکد یسرربخ

 «ندوبیهیدداد هارد دوخ ملبفلد

 یوبدوتسا تافیلبت شب دداپسب

 باتش اب «سیتن دولود - یتنوپو
 و تكنج > ملیف شقت هک درک مالعا

 «زنوی نیج» هباردوخ «حلص
 <ونید» تق و نیمهرد .دربص دهآوخ

 ابسیوسو ایلاتیاژرمزاروبع نم
 - لم» شرهوش و «نروسیهیددا>

 ملیف یوب دانسودومت هروخ رب درف
 ۰. . دناوخاهنآ یارباد شیوخ

 تشک یم زاب مد هب «ونیدو هکیتو

 یاربشرهوشو یددااب یدادوارف

 هتخاسدقش «حلمو كتجدرد یاب
 < دوب

 مزعذا «دات لکیام» هرخدیاب

 چیه رگید كتيا .دش فرصنمدوخ

 هاب رقبا كن اب وب . ادمدلاناب ایخ . وبلبد ۰
 اب ححت

 سیتت دول یاهتیلاعف هادرس یعنام
 هس دناوتیم واو تسا هتفرگناد

 ودناکلا» ینامنیس میظع تیصخش
 و « كن زلس دیوید > ۰ «اددوک
 رد اجکیاد «لیمود ۰. تب. لیسیسد
 .دششب .ققحن دوخ دوجو

 اردوخ دادرارترخاوا نباوا

 تسا ددصددو هدزمهب «یتنوبواب

 اصخشاد شبوخ میسو یاههشقن هک

 <«وتید» رضاح لاحرد .دیامت ارجا
 هناددا ربدملیف هیبتذا هکت ]زا دعب

 - یمدا) دشفرصنم «فوزاماراک
 تي هکبلیق ناتساد نیاذا تساوخ

 دددایبدوجوب دشاب ژاتم یرنه رثا
 كسي هک «حلعد كنجد فالخرب
 (دوب جرخرب و یتاشامترتا

 تدزپیاههدباژا یکیاب ال
 یدسکد ذا یملیف هیبت هک بوخ
 تسا لوفشم دشاب هتاد < یبلز

 تک شاب «لت نیمذ» وا ریخا ملیت

 «زنبک رب ینوتت ۲و وناکناناولیسو
 شیدصملبت ودیسر مادتاب شیپ یدنچ

 «اکیودو یاد رک راکب «ابکسورعو

 -ول ولاتح» «وناکع»و تک رشاب و

 . «تدل وهپایلی دو دیاش و «ادجب رب
  ههاوخ روا رق هیهت تسدرد یدورب
 ۰ تفرک



 لیاوک ینوتن [ : هتشوت
 ۳ اب و حج و

 یک رهبری رییس ری ی

 تا متقایاراد اک رمآ دوشک

 -داصتقا هکبل احد تسا یمسو تای
 دا رقودودحم اتسن ناتسلکتا تاب

 یساما تیقاو نیا . تسا یداو

 نذاوت زا رترود راسب یئارثا

 ! ددادرالد راسبب ترجا تخادرب

 -زو دیک دنز طحمرد قوق تقیعس

 - اتبو تسا رتومدوشکو وره هرم

 -رثهو ناگدنسب ون راک ی ور نیارب

 دوخرتهددار یکدنز نیا یناکشی

 ۰دداذگیمرت | زین دننکیم مجم

 عحوضوب یلاکیرما درفكي
 و تورت « ذوقن هکد نکیم هدهاخم

 دیارتب ودزورب زور روشک تردق

 یودوش هسور روشک اب و دوریم

 اد یتاپج میظع تردقودژا یکی

 وضع اه یناکیرما . دهدیم لیکشت
 خیداتردتاعامتج|نیرتقف ومذا یکی

 هبرما نیا « دنتسه یرشب مماوج

 هدنسیون كييالثمیئاکی رم دنمرنه
 ماکحتسا عونکی و دامتعا دوشک نیا

 و دامتعا نیا هتبلا . دشعبم ار

 همه تقفاوم دروم یار ماکحتسا

 عقآدددو. تسیت یئاکیرمآ ارج

 یناکیرمآ « تایقوم ذا یی رد
 داقتن ا» ریشش هل هکدنکیم ساحا

 مجیدد . تسا هدش دنک «شیوخز)

 یگدنز ریتتم رایب طلارش هتنر

 هدعثلی شیادیپ بجوم یئاکی رمآ
 تساهدشیعامتجا تافالتخ| ولام

 تستاماردكيیارب لئاسم نیاهک
 یب یاه هژوس سیون همانشیابتاپ
 ۰ دوشیم بوسحم یتاهتنا

 : ینف یاهتفرشیپ
 یعامتجاتایقرت نیاتاذاویب

 ملیقكينکت اکیرمآ روشک رد یلعو

 نیمذرس نیا رد زبت نویزیولت و
 تسا هدرسک لصاح یماهتف رشیپ

 یمرگر سودنیا هصره رد هک یی القت |

 هورکالوا تسا هدش ادیب ًامرصه

 دوعب ار دننقالعو یچاشامت یریتک

 نیا یبنأت هچیتن دد اینان و هدیشک
 ؛یسیون همانشیاش هنیمترد بالعا

 زا مس نودب ناکدنسیون نونکا

 دلتاوتیم ناشراث] یدایمتا تسکش

 یاه همانشیابت و اهوی دانس عوضوم

 مانک وتسپ دارفا یگدت زی اددوخ

 شیب تق و یلیخ .دنهدب سصختع امتچا
 تاشیامت و اهملیت عوضوم هکدوبن

 امک و دیشدآ و فارشا یکدن ]بلغا

۱ 

 ) عامتجا و شیب رنه )
۰ 

۱ 
 و
 الثم ناگدنسیون كني یلو دوب

 تحبدرومآر هدننادرفن كي یکدنز
 رها نیا ملسم لیلد . دنهدیمرارق

 یکدنز هب طوبرم ملیف هکتسا نآ

 «کیلاحرد دنکمراک زین ناگدنن ار

 هب طوب رم یاهملیف رگید هژورما

 اتدعاق هریغ* و فارغا ممارج

 .دن اسریت ناکدننک هیمتب یاهداقتسا
 ایذاتسان [لث«یماپملیف هتبلا)

 «یداصتقا طیارشنینچ كيرد

 یناکیرمآ هدنیوت ینفو یعامتجا

 . .دنکیم دشرو دوشیم قلخ

 وكيمانید یدرفهدنسیون نیا

 یوجتسج رد هکت سا شوج و بنج رپ

 دول ]لک بآ رد تسد تقیقح یهام

 صحفت نیا نیضودرب یمورق عامتجا
 دقننهانیضو تصایکتم دوخب تعس

 -رتک | راک وا .تسا شیوخ تخسرس

 تأقط نیرت درتزا ؛ددوخ یاه

 نیا اب و دشکبم نوریب عابتجا

 بتکم یلم هدا دوخ تاععحم

 تسددد تسد دوریمرامش مزیلاغر

 ددا دیمرب ماک هشیپ رنه :هدنسیوت نیا

 یهاگو رتولج هدنیون زا یهاک
 هکتست آ رمانیالیلد . تسارتبقع

 زیچقفوهروتک [یارب هدنسیونكي

 زین دوتک ۲ هکیلاحرد « دیونیم
 دقفوم هدنسیون كي یاهرتک ارک
 ره انیضد دنکیم هدنژار هتیاخ

 اردوخ قیقد رظن اهنآ یود

 رتآ شورف مفانمو زود تالپامتب

 نیا هجیتنزاب سپ . دنداد شیوخ

 زیچرهرب مدقم ؛ «مزیلائرد هکدش

 :0:0)/ 0 > >> >> حصصح نو
 اکب رما و ناتسلگن ار وشک نیاهاوخ یروشک رهرد عامتجا

 - رنه راکب اد یطیا رش - هیسورو هسنارف هاوخ دشاب

 ناگدنسیوتدرومرد رمانیا دنکیملیمحت دوخ ناکشیپ

 ینوتن هل اقمنیادد تساقداص یبیوخب زبت نیهژرسكي

 لصاب هجوتاب یسیلگنا رصاعمكرزب هشیپرنه «لیاوک

 یسیلگت |ناگشیپ رنه ارچ هک دنکنشورات دشوکیموف

 یئاکیرما نکشنون قو ناوج ناگشیپ رتهزا دننا وتیبن

 یلیمحتلوصا و دننک یوریپ <تفیلک > و «ودنارب» لثم

 لاص تشه زا دم «لیاوک» .دن ریگبهدیدن ارعامتجا

 هک تسا یدنچ یگ زاتب یرییسکش یاه شقترد یزاب

 تسا هدرک امنیس هنیمز هجوتم اردوخ یاهتیلاعق
 3 2:2: اه حد تحت حصح 10 4

 ژاب .تسا یئاکیرمآ روتک ۲ فده

 نیایلو ...من زیم فرح یلک روطب

 تسددان و هیاب یب ًاملسم هتفک

 یکدنز طیحم "ناتسلگت ارد

 دش هتفگ الاب رد هک هچت اب هرمزور

 لهچ تالوحت .تسا توافتم لماک

 ینابج كنجود تامطل وریخا هلاس

 نیرنکدزب > ماقم ذا اد ام مظع

 . تسا هدرک نوگن رس «ناپج تلم

 تردق ویادماکحتسا اتعیبطرما نیا

 هک اریز دربیم نیبذآ ادام ءاکتا

 یزیچ دوخ یقالخا تادقتعم زجب ام

 دوصقم),میشاب یکتم نهم یادن
 دورخب عجاد نم: دیتکن ریبعت دبارم

 دوجدتابثآ یارب « من زیمت فرح

 تلا ناتلفا تلم يلم دورف
 رک امعامتجا (تسا دوجوم یلیدلد

 نیا یاد تسا لوحتو رییفترد هچ
 هنیمزكي رد تفرشیی ای لوحت و رییغت

 ودریگیم تروص تسدکبو تماص

 یاءژوساکیرمآ فالخرب نیارب انب

 دی ایمن هدنسیون .تسدب مادد یارب
 تاقالتخا و ملاظم هتشذگ نیاژاو

 نایم وا شیپ اهندهزا زین یعامتجا
 یتلمامهوالمب . تسا هدش هتشاد رب

 یلیخ ومیتسهاک رمآ ذارتلاس نیک
 یوجتسجددصرد دوشک نیا زارتک

 رگیدنوچ ميشيرع عامتجا تیقاو
 هیلک موبقم ۰ « مياهتخانش ارنآ

 داکشآروطب هکتست ۲ اهفرح نیا

 ثكيتاماردهژوسام ناسیوت همانشیامت

 دوخب رتمک و دنراد تسدرد رتبک

 رتشیب _هتفرمهپود و دنتسه یکتم

 ۳ لحن
 یسیوآ همانشیامن «نروبسآناج»
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 شراکا هک

, 
 او ریال اخ

 رد لا فده اکیرما رد هک

 ۵ ناکشیپ رثه

 ۳ ز رجلگت ادونک ۲ اتجیتت
 ۱۳و ییاما دوکآ و
 نویسبدا رتكي

 و مزول نآ دد هکدوشیم هدرو رب

 امن ردمهدن |وتب هک تسا یمتح

 رتاتترد یزاب تردق مه

 دو لثمیراد هقب اسو

 هد دابنیا و هدیدرک
 :دشمیهاوختسدیهنو
 . . ( دداد یرگید



 نیانساحم
 و بویعیل و دشیم تب

 یک دن ذ تابصوصخ ز | هک ادتلموورم

 دایمم اب دریگی«هشچرس ابنآ یلب

 دوما صخشم
۱۰ 

 و نیحم نا وتیمتیره

 نیا * نمصخش دوم رد اماو

 دود یژاب لاستشه زاسب رغاوا

 یزاسقلیقتسب یریپسکش یابدع

 شیپ یدنچ نیمهد ماهدروآیور

 تک رش اب اد «هناخسایلرد ینزو

 < زسایولیس» و «لچسندریاو

 ماهدناسر مامئاپ

 ریذپلدو بلاجرایس عونتنبا

 دسریم رظنب" هکیردقن ] یلو تما
 <« تقیقح یوجتسج > تسینقبخ

 یل وتسا یقاب دوخیاجرس ناکاک

 رییدت و یزید حرط دایسو نازب
 واقع میدنآ

ِ 

 هتشابنا . دنکیم توافت یشبش

 را زهزاامنیس كي«د تهی هاب «رادناج > نلا

 یچاشامت دصیسودا زه اب تو
 هکت سا یلصفم یزید حرط مس
 5 لافتا رد

 و میظع دایسب شب
 روب دهاوخ

 تیلاب 8

 یزاب كي هلیسوب سيم یناتم

 هکد سر یم رظنپ_دیعب هثیپ ره

 لدنم فیدد هس لا
 جات كي

 اعامت زا اد وت :
 ی و تراجب ۳

 این
 0 ار یرگی کت سا مذال)اب ۳

 هشیب رته

 تتیح»

 ورقن ) «لیاول یتوتناد

 مای ولیسو ای < هناخ یابلرد

 سورو ]تسدپ یدنچ یاه

 نآ رب یرگید مان مناوتیمت نم هک

 وفطل رمانیمه زابیلو (مداذکب

 کم هناضا زیناد دک روش

 نساحم و تاذل ذا یکینیا
 دیاب اهتقو یضعب هک تسایکشیپ رنه

 یضعب ودنکت تد تایئزج نیرتک هب

 نیرتناسآ اب و هداس یلیخ تاقوا

 نیا .دیامت افیا اددوخ هقیظو وحن

 لیکت و تیوقت تعاب شقن ودره
 دن رکیدکی

 مدوب هدرک عورش هک ی عوضومب
 میدرکزاب

 ناسنا هکت سا لاحم ابیرقت

 -رنهو یکشیپ رته «داب ود ادینحب

 داد نایاپ نکیرمآ و لکت ۲ ناکشیپ
 وبدوتساد روپشداپس

 نایبیرکذ «كدویوین ناگشیپ رنه
 . دروات

 منک شرع لوا دیهدپ هژاجا
 اد ویدوتسا نیا یاهسالک تک

 هدادا «تریسا رتسایل» طسوت هک

 هدتموزاو

 ناوتیمن نیازیانب و ماهدیدن دوشیم
 مهدپ هئارا «لدا تسد» هی رظن

 و «مود تسد» باب ظن نیايياتب

 رارق نیا ذا نیم هتالوضف اتین
 ء تا

 هک اد یلاهزیچت ی

 ناکشی رته ی :مجلد
 کیم نیت مامد- وتسا نیا

 تاکشیپ رنع زا ی

 زین < "تگ رسا رتسا یر ظ ر ویدوتسا

 )۱2۰ هدنسیون (طعس

  رحس

 . ماهدشوگتنک و تحب دداد

 نیاماتتددنم لاح نیعدد-۲

 رکفو متفايت یا«هزانوزیچ نایرج

 تر

 تاریسا رتسا رتسدوخ هک مکن مه
 زاتوزیچ هکدنک اعدا مه

 هترعیآ<

 نیا مدنموژانم هچت ۲ تسا هدرک

 یبیتزتیدنبهقبط نامه مدیهف هحددم
 یکشیپرته تاسیلعت دد تا

 تسی ارنآزیت نمودوشیم هتخومآ

 هک یتتو نامه زا ۰ شی لاس ششو
 مو ته متف رگ م دش هشيب رنه

 نیاب هن هتبلا « مزوایب زین نارگیدب

 هسردم رد هک اهداسو نشود تدوص

 . دنهدیم دای رک ذلاقوق

 یسلکنا ناکشی رثه -۳

 هک یدوشو یمرگ نامه دنن اوتیم

 نینچ « اد یماکیرمآ ناکشیب رثه
 داضبا دوخ رد دتاشکیم یتاپسالک
1 

 هنبتكي یاهنارک

 1 از
۱ 

۳ 2 

 قانیا تخاس

 یفق ملیف هب دطوب یم .ت

 تیقن ومنیل رب لاویتسق دد !ریخ
 دنتسه .عیضوه درم و و «تیلیدویددر

 نیا یمیلمت «دتمد هچرک- <

 وجتج اد تیقاو هنامیص هسردم
 یراجدم تمد رد ۱ریانب و دنکیم

 تبرمآ رتاشو اتسرد «مزیلافد»

 طسبر هدتم» نيایل و دودیمراکب
 مادنچ

 درادن
 هتی ره < لیتساو یحب

 هدنسپ ون هکساهزب رغ اوت
 زایرداتاد

 ققاومنورقههو اهروشک ماستناک
 دژاس ساتو

 زیچات و كچوک فالتخا هتاکی

 نیارسررب 63 رسا رتساو رتسماب ن
 .عدتم» هسلک وا هکنب|ز|مفساتم هک تسا
 یسکشی رثه .تسا هدرگ باضتااد

 یثادو تروص هشیمه نم یارب

 نآ بلق هک یاد .تسا هتشادار

 یا هلبسواب دیسدیمرظنب دیعب یلیخ

 . دناوتب یناب «هتم» لیبقزا یمیلعت
 . ددرکهدوشک

 - دنسپوناب اردوخات

2 ٩ 
 .یدیراو رمو یاهرقن

 یقتا



 ۳201م 0۴ مجموع

 «اناتوم» ریاب یاهنیمز
 (نرتسو]

 بوکسلاک ر-لاک دیک و م

 «نمل والنتادو لاسما ۰۰,

 نادرک راک و تب راتس ؛ هدننک هتک

 1 هنمزرد یتاوارف ترهش مقر

 دیدج رثا .دروآتسدبنرتسورات ۲

 تسا یلوسم نرتحو ملبق كيوا
 دشاببمكيتاء) رد ین وضع یا راوهک

 و قشع طالتخاو درمونز هطبار

 لیلحتو هبزجت دروم نزرد وه

 نیمزدن | رگ كلي هک دن[ هتف رک را رق
 اناتومیاهتشدو عرازموریاب یاه

 توارط عوتكی یراّوکت متنیاپ
 تساءداد یعوبطم

 -لاک رو هقب رطب یرادّوسلخ
 تاکشیب رتهو هتف رک ماحنا + بوکس

 ۰ نوید ,سکر :زا دجراعلع

 تیک ودنلداک یلدوب « نیدایجرام

 نسل
 روب و مایلب و - بوح
 هقفد ۷۵ - ۱۹۵۷ هم
 ووتسا ۰۰« نوسیرسکر
 یلیما ۰۰۰ ییدایج رام

136 ۳۰۱۵۸6۶ ۸۵۵ 6 
 عنءا ٩۱0۳

 تاشیامن رتخدو سنرپ

 (یسک)
 (رلاک ینکت) یگنر -رت داو
 ورنوم نیلیرم تکر ش ۰۰

 ملیف كي رد نافتاب ریوبل است دالرسو
 ریذپ ناکما وهایهو لاچنچ نود

 هیبن عورشربخ هکبماکنهو تسیت
 دیدرک رشتنم تحپ دروم ملینیمه
 یاه یراذک ربخ «دیارچ هیلک

 یاههدنتسرف و ناپج فلتخم كل اسم

 طوب رم داخا ۰ ویدادو نوب زی ولت
 یاهقباس یم بات و بآ اب ادناب

 نیااب - دندن اسد نابناهچ شوگب

 هدشنیمضت «تاشیامن رتخدوست ری»
 ۰ تسا

 كي هکنیاذا تنذکملیق نیا
 توحمكي هچردو نیکنسیدنک رثا

 - رثه یزاب رظن هطه زا دوشیم
 دوخنایچ اشامت هک تییلیف ناگشب
 بلجاداهنآ نیت سحویچعتما»

 اجنیارو ورنوم مناخ . دوبندهاوخ
 نیدمسک كياددوخ دابنیلدا یار
 اد یژانوسریو هدرک یفرحم یفیقح

 0 :یواج دید نوش
 رسدیژاب .ددادرپ رد

 هچتسازاکشآ رگید هک مه «ریوبلا

 تسا مزد ًاحتبازد طقف دوب دهاوخ

 زین ناشیا ینادر راک هک دشرکذتم
 دوخدحردو ریظنس ناشیزاب دننامه
 تسا لماک

 ک «ناکبتاد ینرتو ویدانس
 موسوم وا دوخ همانشیامن یورزا

 هدیدرک سابتقا «هنقخ سست ری»هب
 ینامتسرظن هطقن زا هکنيا نضرد

 الماک رث ايد رادن رب رد یصقت وسیع

 هتحص . دوزیمرایشب یرتهو

 تاتالم

 تداقس رد تاشیامن رتخداب

 ین دا

 بش همت نیتسخنب طوب رم

 هنوکچ دن ادیمن ترتخد هک تایراک

 رارت تباطخ دروم اردوخ بحاصم

 هطع زاو دشابن زیم۲ نیهوت هک دهد
 ریظتب اعقاو یسیون كولایدرظن

 . تسا

 تراقم رد ملیف میاقو رتک
 هژر ءانتسابدنتفایم قافتا درد

 و یدافگجات تاقیرشت طوب رم

 رصق رد تبسانمنیمهب هک یلاب سلجم
 اههنحمنیا ود ره دوشیهداد یهاش
 یاداد رلاک ینکت یزیمآ كنراب
 . دنشابیم یصاخ لالج و هوکش

 مود هجرد ناکشیب رته یژاب

 ًاصوصحم تسا یلاع یکمه ملیق
 هکلم شقن رد «كيادن روت لیبیس»

 -راک زا یکی سیتاو دراچب روردام

 كيزوم ویراد ربملبف . تدافصنادنم

 یلک دوطب ملیف كينکت الوصا و نتم

 ۰ددادرب رد یناوارقیرنه شزدآ

 یبلاک تنمنپ و  یلاع
 هقیقد۱۱۷ - ۱4۵۷ هیلوژ
 یعسلا ...ورن ومییلب ره
 هل ود...رب ویلا سن رال

 عفا 566

 (یهمک ) ریرحت زیم]1
 یا سک و ف

 (یکولد)
 هشبه هک یلابقتسا اب ۰

 و یسیرت رتسا یامملینژا مدرم

 راظتت| دن اهدومت ندوبییه نیرتاک
 67 ۵ نیا ی

 رهاظ رکیدکپ لب اقمدد ندویپیهو
 و هتخپ ؛ هدیجنس یژاب ابو دن وشیم
 ومدش مدوردرشک نآ ریظن :هک یمرک
 اهنآ دوخب طقف هک یصاخ هلبب

 دنت امیب یدمک رثا كي دراد قلعت

 . دناهدروآ دوجوب

 نو رفا یرنهو بوئغ و, رانس

 تناچراع مایلیو همانشیامن زا هک
 اهتنا یلا ادتباذا هدیدرک سابتقا

 یتصررف ودودیم شیپ دوش رب و یوق

 حطت یچاشامت هدنخ هکنیا یارب

 اب ینادرگ راک . دناسن شیپ دوش
 هارمه كن هل رتلاو صاف شززا

 یورماشنوئل فیصوت لباق ریغرتهاب

 یناهبنارک زایتماوا ییالدادربملیق
 .دوشیم بوسحم ملیف یارب

 «نو رف| یر هو ملیقهدننک هیهت
 . دشابیع

 رو و مایلیو - یلاع
 هقیفد ۱۰۴ - ۱۹2۷ هم

 دراچب ر ...ی-و رت رستپسا

 یناب ... نروپیهیب رآاک

 ممامر ۵م 2 2

 (یقارگ ویی) ثاتعم
 ستسیترآ دتیانوب
 تسا یه وم تشذگ رص ۰۰

 رشب هدادا تردق و تماهشزا
 تكبس نامرپق «ساذ ینداب>

 هتشذک ناجذا زاب رسو ناهج نزو
 هرخرلاب و اکیرمآ یئایدد یوریت

 نآذا رتدوپشم هردخم داومداتمم
 .دشاب هتشادیف رعمب حابتحا هک تصا
 دعب هکاردرم نیا یگدنز ملیف نیا

 تراسازا اردوخ هجلاعم هامدنچژا
 الماک نحل كیاب داد تاجن نیقرم
 . دهدیم حرش كيتیلاتر

 لّچبم نورماک ستامدونرپ
 نیتچمهو تسا یلاع ینداب شقن رد
 نادنکت رسمه شقندد رتسافناید
 تایحردیهیدج راعتفاوا راک ادف و

 .دی اما سگ وخ یگشیپ رثه

 3 نهادی هدن زوم آ وزیکن |ناچیه ملیننیا

 ین ادرگ راکب و لاصادرا ودا طسوت
 دین هدیدرگ هیبع توتومردت 7
 سوت ادنآ

 )هتش

 ابتیم - سک
 ناتساد ۰

 ۱ نیچودنهرد مناد

 راتبو نازارسزا یاهدع

 وی وانس یودزآرلوف

 ینادرک راک و هیت

 لوماس - بوحخ

 را زا شرپ



 و
 رکددنه| وخیژاب « هب رک نودب یظف ۳ گن

 ملیق رد < یدیلاهیدوج > «

 اهکت زد یردلدنولیممت ولاکبزوم

 ریامنی ودلک ورتمیناپک رد (دتن زبم

 دومندها وخ تک رش
 بیه تب «دلیقنامنیجو ۰

 .كچوکن م :دب وگیمد و ول اهیت زور

 و «ندولابفوسد اب یتیاقر نیرت
 اهملیف رد رک مردن ناک راتسریاس

 هکتنیا یارب موشیم رهاظ هتهرب

 یاهژادناات (نیدزمیج]) یادصورس « رخاوا نیارد ؛ تساهدژز بجب

 ودأتفا اهنایژ سرب شماتزاب ملیفنیا شیامتاب یلد دوب هتفای لیلقت

 دیسوپاجب یئامیس تالجمرد را هزا زههد یارب شیکدن زحرش
 ِ دز ات هک ِ
 تهاو زاوآا ثب یاداد «نیدرسح تشذک رسو ملبق هک نابنب هجاش

 هکدشاتم 6 مشاب یعاع رافکب ر» ماتب < ۱ لورعن اه : ۳
 یاهناونتتمادت رنگین لقادل .تسا هدناوخارتآ (زعناس یمات) یا و ی ۳ 1 روطنآ ن 3 سم ٩ مهافروطنآ ندش .تعل مهدبناعن تا ی

 رب دعب دصوس یو ادنتهیرومشاپ یاهمد [ بجعدنت اوعب لوردن |. تسن لکشم دنب وکیمهک
| 

 مایل
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 وهمیق ۲

 ی

 ۱هزک یاب هچیتا ایالت رویپب یا
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 میوکب
 ی دیس نزب فرح رتدتاب

 دزیمبیپن مشوک یوت یلادص
 نالآنیبه . نک شتحاووکی _ رگ
 درنکب راک زا راک هکن۲ زا لبت وکی

 وشن لْطعم
 ید راهیتسار دز رلیم می اپبل

 مدید ادناژوس زورمانم

 دیشک وتهبلت لثم ادشفت

 ۱ اجک؛ یتنک هچ
 مداک رتفدرد:
 دتلب اجذا ناپکان شیاپتسو

 دندز كنچ ارم تک هقی و دندش
 هک متفکت وتب رگم :تنک نانک شرع
 دیایب اجن اب وا مرادت لیمنم

 شدوخدیایب متفگن واب هک نم

 ؟ دوب هدمآ نکا ۰

 دیشک رتکیدزن ارم اب
 یادصز۱: وا ووت اهنت ؛اپنت ۳

 فقرطب هناک یاهی رتشمزا یکی وا
 هنف رک مهمدوخیادص .دشهچ وتمام
 یوداه مدادیشنمك. نم :متفک دوب

 ۶ تسین تدای تسا ایرولک شا
 ترع ذا .درک اهد !دمنک هقی

 .دوبهدشسیخ

 وگب بوخ : تفرک رسذا ذاب
 ؟راکچاجت ۲ دوب هدمآ منی

 هدمآ مدرک فاص ادمتاوارک
 .دنک تیحصنماب_ دوب

 تبحم«دنک تبحص+ دژداب رف -
 اسهنتو كن رفن ود امش ۱ هچب مجاو" 4

 هدز فرح دیناوتیمزیچ هچب عجار»
 هچوتب وا !یندبس هدب با وج «دیشاپ
 تفک

 ه رخرلاب ,مدشء ریغ واب یا هظحل
 مهرد شحدرو دیمهفیم ,

 درادن یاهدیاف :متفگ

 .دنک كرت| رت دهاوخ یموآ

 دهاوخ یسورعویتسا اب ادرف
 ادمتدوص هنایثحو شنابشچ .درک
 یستوشخذا شهاگن , دندیواکیم .

 وظیفودزیمقرب یمرشیپذا یلاح
 دعب مدیدیم راکشآ نآ رد ۲ ایدی

 ناهدو دش تلاحیپودرس ش

ِ 

 5 هک ۴ ۹

 تین وه خو
 « نیهلتسزرآ» زاویداس

 اهدش كحضم شما ؛ تفک هاگن

 را :هتف رک ماهدنخ .ین دیس
 ۱ یاهدش

 ناشجاودزا دنس مدوخ نم
 . مدیداد

 دشلدبمدنت یدای رفب شیادص

 ؛ یندیس وکبار نایرجهمه
 مدرم.یوراهمنکیم شهاوخ .:

 .دننک یم نامهاگت دن داد

 )ین دیسنادنعب ارعمهزاب :

 یتسهینایصعو حند دوژوت
 یاهدیباوخن مهتسرددبو] .یوراه

 ارسچ ۲ ماهدییاوخن بوخ :
 رد هک یعقومالقا ؛مشاب هدییاوخت

 غ ورد نمب یسک رکید متسه باوخ
 . تسی راک رد یریوزت و دیوگیمن
 همهنیا هک مدادمهیسانشقح رهاوخ
 روط نیا ارم یراک ادفو تبحم
 دیزرایم شتروص ؛دهدیم شاداپ

 یاقآ منثمطم هکیماکنه مباوعنارچ
 ارم یاهراک هیه سدلاو یندیس
 تسدزا راک همه ؟درک دهاوخ تبظاوم
 ین اتساد هکنیا یتح دی آ یم رب وا

 یاسراپ شروک,یمرت

 :!دنک تیاکح نم یارب یئابی

 نم «یوراه یتادیم تدوخ

 ...هدمآ رب متسدزا هچره

 مدرم لام باوخ ۰ دیشک داد
 اون دن رخ نناذا شب ۰ تسایحا
 شداژآ و هتسشننانچ.ه !یندیص
 .دن اشنب و رفا دششت آ هک مدوب هتشاذگ

 و ددوآ اد اذف نوسراک

 باقش یو رب و مدرک دنلب ار من امشچ
 مشوگب هتسکش شیادص .متخادنا
 زیچ نم . یندیس نکهاگن « دروخ
 هک ین ادیم . مهاوخبمن وتذا یدایذ

 ماهدوب دیفموت لاحب رثشب نمهشیمه
 و هناپ تهروطن,ا .نم لاحب وتات
 شن امشچرد كشز

 یدداههتباا :

 شا هنیس یور ار شیاهتسد
 نیارگ |هک منیبب مهاودتیم تشاذگ

 شهاوخوتذانمایآدوبن مهم ناب رج
 نیا اب ناذوسهطب ارب هک مدرک یم
 یفادیم بوخوت !یهدهمناخ كرسب

 رس اب ردقچ رتخدنیا یتخب دب هک
 مشالت همهو دداد یگتسب نم تشون

 . دوبهدش

 از هر هر مرا ها نما زهر هر هزار ک 0 ته 0
 دمکنل ترب

 « سیارک ینوت

 رکسناه یوراه شتن رد

 1 ماهدش

 9 ۳ مهار نادوسو مورب
 7 ود سیسو
 وطچوت رظنب .داد مناگناد

 داراب .درکیم یکنتمسفن
 , بوخ ,یوراه تبوخ

 ایه نیس +
 اودذا نیا هک ین امهفب
 تا

 هلکنازوس لئموا
 , بوخرایسب :متفک

 :یتحاران ساتعا

 .دوب هتفرکارف ادمیاپ
 - ماهناشب یتسداتءمفد

 س)اتسد : تفک یمانشآ
 ! ین دیس

 / نمدوج و

 ۱ ,درکیین دواب مه

 امبدیدرت و ناظ
 . هن ایفخم تاراشا

 اذگب نایرجدداروا
 خایاب .تشادک

 تم نمیولهپ
 یانآ تسا دو طچ
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 ]ین دیس شنیلک ومزا هلی مادی,
 را دک ؟رنکم دنکیم و

 ۱ یهدن ارم

 هرخالاب و مدش هربخواب یتدم
 ,لبمتیبره رمننگ

 شن امشچ اب تشاد یوراه
 ؟ وتلک وم ؟یتفگ هچ ,ددرخبمار»

 . هن زونه +منلک
 1 یکسپ 1

 . اهیدوژ نج# ۶
 ۲ النم +

 مدوبهداذزب <یب ره» هب شرطاحب ردقن ۲ هک اریبلطم

 ... دننکن تاج دیوگب تسا وخ یم

 ی

 و دن درک یم دروخدروخ اراهنان

 -یم بوخ . مدوب شتمجا رم رظتنم
 اهنت دنکب نفلث دهاوخیم ارچمتسن اد

 دهدب ووتسد هک دوب بیا شزاک

 هک ار لبمتیب ره هب طوب رم بلطم
 مدوب هدادزپ شرطاعب ردقن ] نم
 ژاوتلگ زاب ماجنارس . دننکن پاچ
 متفای رد شاهدیجت دو كانبضغ هفایق

 دناوتین رکیدو هتشذگ راک زا راک هک

 زا لبق دمآیمنشلد . دنکب یراک
 شد زم مشابهد رک یراک ش يا رب هکن ۲

 ؛ دهدبار

 شکشخ دنخبل و تسشن زیم رس
 هک وگن رگید : تفک . دشرادوءن زاب

 :تسا سانشان قح ينکسناه

 ؛رگمروطچ .دنکنادخ :متفگ

 دها وخیملبعت ی ره یتفگ و ت +
 مزال ,بوخرابسب « دوشب وت لک و م
 یموخ تفرشیپ شزاک لوا هک دوب

 تمالعب اد مرس ؛ هن» رکید درکیم

 . مدادناکت تبثم

 رس نا : بوخرایب :

 نیمه .دنکیمن رکشت ینابذ تقوچیه
 ادرف ةداشرد هک مدادروتسد نالا
 هدزن اپ هک نیا ات دننک فی رعت واذا

 لجحت یب رههک دنمهفب تیعمج نویلیم
 ادءرس ین دیس دمآ تشوخ !تسیک
 هرفسلامتسدو مدوب هتخاد:ا نیئاپ

 لاتشب_مرظنرد . مدرکیم هاگناد
 یدامنیوک یتشک طیلب و جا ودزادنس

 زاب اما مدادرجار لامتسد . دمآ یم

 . تفدیمن نیبذا تاروصت نیامه

 حس

 ایم «نیناماناّیو رد سپ

 دیدمهاوخ
 اجت اباد شما « یوراههت

 -یم : مشاب دازآ مها وخبمنم «ابن

 -یم رب متسدذا هک یراک ره مهاوخ

 متکی دیآ

 بدو ارم شتفان و دنتهاگناب

 زااد یزپچوت ؛یندیس , درک ژادنا
 تسود رکسناه . ینکیم ناهنبنم
 بآ .دنشاب تسا رو تر همه هک دداد

 : تی توخ ندوبهاک ریز

 یرادن لیم هک یتفک تدوخوت
 دراو هدنلک تحاران تانابرجرد

 یوخ
 مراد دافتعا

 و افض هاگهانپ نیرخآ یتحادا
 .:تسا ناکدنامدد

 ی شحا را

 لاوتس.بوخرایسب سپ -متفگ

 ةفاکی ورب هشيمهلثم ,رگید نکن

 لوشمو نیشنب اجنآ كیو تسب
 متشاد جاینحا وتب رسکا نمو شاب
 هک ما ادیم یلو .درک مهاوخ نفلت
 .تسیت یجایتحاوتب

 یاهراکب یلیخ هکشی لا :تفک
 زیمآ دا رسا یلیخ یداددیما تشنا

 - ین زم فرح

 معاوخا رمدوخ یعسنم . متفک
 . ناکما دحرسات . یوراهدرک

 لاح رهب :دشهریت یمآ شتدوص
 رس العف ,یناوتیممه اهنیاذا شیب

 نک ادصاداهن وسداک زا یکی تهار

 مقدو متساخ رب

 دوب تحادا و درک یم
 12 نآمتشاوک

 درد منتمامآ

 و دسدنب دهاوخار نا رکسناه ۹

 نوک کوب دن بش هجا مدام
 شی ذایداک ول یداه تاوتس كنک
  دوب یعلت تقیقح . درب مهاوخت

 «نیل ًامات اپوحرفهو,زانیاوه

 ۱ لسادم ناباخ یوتذا ادمدرم

 رتعولش هک هظحا رهو دناشکم

 1 اد یرکهژات حور یف وک دشیم

 . درگیم

 ششچ ودووا نشخو :

 دوس هدش هتخود قد تسسب

 شم ندبنش رطتنم و متسب رکتیم

 رب شبل زا ارزاکیسهرغالاب .مدوب

 نصلاب .تشگرب نمتسب و تشاد
 تحاراتارمر(ف زیچکی : تفگ نیکنس
 راک نم یاربوت هکنیا دنک یه

 یریگبمارترولد هاجنب ودص و ینکیع
 .ینکبممه شهاوخنمزا تقوننآ

 «وجاو + نم رطاخیا رب تک

 نکب ادداکنیارکسناهرطاخ یارب
 ؟ تسادب مهژاپ

 نامی هکد ود :درب نایمژا
 :تسب رگن نمب .تقدبدوب هدشلئاح

 ید وکیم هک يا لیلداهنت
  بثتعآ !د«سالادویتسا» ؛رسب نی

 ششونخ رکسناه هکتشیا میب

 ؟ هدمآ

  یلیپادوآ هکنیا طقف :  .متفک
 م رتشس میت آ ذا . یتک ی ناب رهمواابو
 تاییاش نیارثادد اجهمهرگیدوا

  .تلرج . تسا دورطمودوفنم جوب
 هکتءامش راکنبا دهاوخبم یدابز

 درد راگسد مدوب هتسشل

 وجوو تخآونیم كايزوع. مدرا

 دنکسمار شراکبس تشاد_«درابد

3 
3 
3 

 وا اب دیاب . دزکدهاوخ ینادردت
 ۰ ینک ی تاب رم

 اب اداهنیادوطج نمرخآ
 :هنانزورفرح هکاجک زا .منک
 ؟ دات تسرد ًامقاو

 رج هک یعقومات ناتا

 تی زکهانک هدشن تباث

 سرد غیلبت هک یاهتشاد

 . هدشن هعانذور یون وت زا

 کدادا در تیعق وم نب رتهب
 رکسناه یوراهو نکب
 لوب ۱و رک دنا زا تسا
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نا رگ یراک ...لبمورت ینوتنآ نتییاک )
 (ت

 (نرولایف وس اناووج) (ارتانیس كنارف .. لثوقیم)

 یگن ر« نژی واتس و رها رک یلئاتسا:ن نادرگ راک وهدننک ههت

 ۲ ستسیت رآ دتبان وبد یناپمک ۱۹۰۷ وصحم

 «اناووج» هچ رک-و و هلاو اردوخ هژادناذا شیب تساوخ«

 یب مه« ینوتن آ> هب تین تسناوتیمن یلو دهوناشن «لئ وکیمو یادبش
 ین ون آ یتح «همهدوخ ةدنبب رف وزیکن |ناجیه صقداب*بشت ۲, دن امب فرط ۰ _ ۰ ِ ۵ . ..ًَّ ۱

 لیمورت . تخاس دوغ دوخ)ا مهار

 راج زن اورفنت داهظارتشب نمشدب تسن لئ وکبمیل ودننشاد هقیلس فالتم |

 لوگیم.تشادن دارق و مارآ یا هقیقددوخ دوصقمب ندسریارب و درکیم

 نودب ایلبوآ هب ابت اپسارساترسزا اددوخترفاسم ناهاوخاوه یاوتاب
 دادیم همادا نانچمهیکتسخ

4 ۰ 

 نا 7 رک

 تدش هجدد اهتنمب این ابسا رسارسرد بالقناو شدوش - ۷
 روبع نیض ناهاوخاوه هدرک تفریم یطعتورقف میینآ ره. هدیس»
 لبمورت ول وکیم . دندش هجاوم ناپوسن | رق حلسم یاوقاب هناخدورزآ
 تردق)ا یدودحاتو دنتخاس لحضمار هناخدوزیود نمشد یتفوملپ
 پوت ناتخدد میتض یاهب وچزآ یقیاق هپهناب هدعب دنتساک نانوسنارف
 می هناخروررگیدفرطرد ۰ دندادروبع هناخدودزا ۱دكدزب و هنچل | میظع
 دن دیشک لحاسب ناوا رفتافشم اب ادپوت ناهاوخا هد ناتسدمهزا یامدع

_ 

  هحالدشودرب یب اناووج و لئوکیم نازوس قشب نتییاک-
 نی هکدوب یاهنارهام هشقن رکف رد دعب نیاذا . دیشک هئابز شناشچرد

 یاد نتیباک یتقو . دنکدبلوت میظع یفاکشرادافو قوشمو قشاع
 نشور همه رب اهنآ نیب فالتخا ؛دومن نوکن رس

 ۵ یسیلگنا نن نتیپ اک «سول داکد ۰ لئوگیم ب
 ۱  سولراک ولبمورت ؛تسوبب ع وق وب یک انتشح و لا ود.دیبلطنت
 باک ودن داتفا رکیدکب ناجب ی

 هوکیم هدش هدیدزد

 ءات و یمیمص تسدمه ...دش

 زرابمار

 ۶ .دنداد همادا شیوخ تفرشیپ مهذاب « هنادیماا - ۸
 ء|وهیو ربث نیرخآهرخدلاب ات , دیو هدش هدن اما ووهتسخ یلکب
 ۱ واک نادیس لئوگیم . دبناسد ادب وآ» یکیدزن ادپوت
 اوه فیمض یاوقب ات تساوخ كنک عاجش مدرمذاو دمآ
 یلاها ۰ دندوآرد شیوخ فرمتثحت ادایلیوآ و هدش



 ) ( هراب ردهملک رد, ۱

 ۳چ كار رب ب شهونان ادیقیسوم نوبل احودو نادادمتسایسزامعا نا

 دن | هنشادراهفغا «نیلپ اچیل داچو هداب رد (دب ابب 9+)!یرظن <

 نابلاس يط هکنناگ و نامدوخندوب دادهدنخذا مهنامدوخ _هاحن ی 1
 درسم نپا وریپ یدامتع ۱ تفرطیم نامهدنخ هلی یو 0 ۸: نایمز| 1

 لویق ین اشاب دنن اونم دنا هدوب دد تصص نمض «یداتدام) جیهنراک " با ین

 تسایگان رطخ درف هکدننک . یمومص لفحم هاب ]مه ادم رو
 «ریپاتكروب وین و ودهلاقمكي زا هی رس+ یاد و «نبتلاوب
 ۱۹۵۲ ربمانیس۲ دشو رفب | رشدوخ یوب دونسا ۸

 هناگب دیاش < نبلپاچ > داجبا|دلپ امت و رکف نیا نمدد رما نیا و كي رثا 2 :
 اتیس هک دشاب یا هتبات رگیددیدمیئدعان و دو ربمهک دنکیم 1 دره
 تساهددوآ دوجوب تدمدد ,تشک دهاوخن ژاب دوشک نياب درد زا ۳۹ 8 درف
 ۱ ریدلوئیدودد «نکلابلکیامرس» هدوب اجنیا نکاس یوهک یلاسلهچ داد مک
 ۲ ۱۹۵ ۲ ربماتبس ۳ هتخودن | هبام رسدالد اهن ویلیم تسا دشبم باذم رب

 «دلا
 تس تسا هدیسد اهترهش نیرنالای و رهیلید» دد «ماوم

 دنلب تب تیاضافت زر ههکن[نودب ا ۳۱۳۱: و
 تالجم یمامنیس ریخم «نسداب الول» وج ادا اس اددرب یا
 «لپمیلید» زالقن-یماکی رمآ دوشیمناهجدد رگید درز

 ۱۹۵۲ ریماتبس۲ ۰ رها نیمه لیلدب دیاشیلو تعاو

 یوم هکت ساید رم نم ردب دسانشید تسه کن ان 7روز و 8

 كیکب اصغش اد شدوخ درد <رسب سکنب رف سالگارو
 اتود و ریک نخان « یچیق اتود ۱۱ لر < كيف ارگ یلیرر

 . دنکیم عالم هنی۲ . یفدگش نادیبوم دا
 <لکست و رک ی دناس» رد < نیلپ اچ ین دیس» و تسا

 ۱۹۵ ۲ ربماتس۲۱ < داتسا ندنل» رد «ول ورا روبار
 هب ایم ناشدب رکا و . ۱۹۶۷ هیدول۷

 عافد.<یلداچوزا نم هک دران رب و اب ) ثحب نض
 دودوزآ دننا وتیما بوخ رابسب ؛منکیم رد (<جرجدیوا» و اش

 دیزک یریکو لب مهافی رماب نمودم. ح لس افدیطعخ لات
 یلید» دد «نیودلک لک وماس» نآ لاشما و نا رک راک زبنسدیراگب
 رکا هک متسنادیم یبوعب هک شوه زبت تسایدرم ردس مالک تر 9 اف یه ۱۹۶۳ لیدوآ ۲۰ 6 صرپسکا سو 7
 ردمهزاب مداذکب مناوتن 31 ییرت تساهدشناهنب یئاناوت سانشهعماج ۱۹۵ نا ابرکیو رک رم ک دن واق رو  ت نیتشپ لو , هراو دو  «دایجدابخاددد ی یاب «جلناج ملیفو نرزک یزاب نت ی یگتاق ۱ 7

 بیجع یا هب رجن؛مدرکیمیزاب وا ملیف یحودملیف نادرک راک <مدلیئ اغیم» یکدنز رد < یلداج 2
 ۱۹۵۲نلوُدمدودد.«سمادآناوو . کدحب دنمرنهنیا تمظع . مون"... یلو تنرییداشب ن ی و 2 0 ۳ ..دوب ردانو ۱۶4 نادذ۲۲6یب.وی.یبهذالقن . یتسود هشیمه یمرص

 وا اب هک هام شش یطرد یدرشک رهالمتحم هک ت سا یاههشیدن اب هک و "
 1 و 1 اس و

 ریچ مدوب هدیدن اروا زونههک ریع .. <ةویلدلونیدو دد(تیکسا ین ۳ ثخ 0 تخاد +  تي هاب متشاد سل ...س : دریذپ نم زاب شو آ اب روا. زینروآهدنخ دایب ل ی رب
 متف رک داب ۱۹۵ ۲ ربماتبس ۳ مراتسا ندنا و رد< رس

 دن «سریکایلید» دد «مولب رلکو دد نیلباچ كالما تمسو ۱۹9 کد تم ۳
 ۱۹۵۲ هیدونو هک تسپا هژادناب سیوص رک

 و متسهوا ربمه طقنم اب . ناذاس ملیف هرسهچ كن دناوتیم . تعاب تم هکر یون کم
 میوگب هک رادن یزیچامقاو !دنک رلاک یتکتدسحذا ار یماین رفیلاک و ی 6 دف

 : وشب «ناجرابخا» رد «نیلپاچان وا «لبب»>رد «دوویجدوجیو» یدادرب 4 یار
 ۱۹۵ نادذ۰ ۱۹۵ 5هیوناژلوا , یاب نمض هل



 دلیا و لث رک

 ی ۳

 هده بّتس تقبقح زو دوشیم .تداح
 ژابدنب نامدرم نیب هک

 یود شیاهشنیرتک دزیدادنآ تسا

 میماتب «نیمز
 یمابیذ نیاب یملبق نونک ات یم

 راعتفاتعاب و ؛ماهتخان تساذجو

 هدهاشم اش رد ادنآ هک تساش

 دیک
 لود ب.لییح

 هدننک هیهت نیرتگ رزب

 تیلاعف لاسراهچ ولپچ ژادسب

 لیبی > ؛ملیق داتفه هیهتو دتسم
 و اس دأتسا زوته 4 لیمود ب

 و هقط ره ادوا وانآ تساملت

 شفصو رد دننک هشهاخم هک یماقم

 ناشپ اممشچ ودنپ اتک یمنیحتب ناهد

 تمظماب یاههحس توپمو هریخ

 زا . ددرگبمنآ لالج و هوکشرپ و
 شی وخ ملبغ نیتضن هک ۱۹۱ لاس

 تسوپ رس نزرهود)
 رب راکهاش هک هیاحات

 ان ملاعدد اد (نامرق

 مدرمنس یت رهش نانچ
 ارگد واوط تتاسذا هک

 ی مجمع ی ی ی ی ی یر 0

 اضتفا هیام !روا ناثس هرامتیس همه

 رهوش ) تیققوم دن ادم مووبلاح
 هاو هک دح تا

 یتدموتشک دراوهیویارب تیلاعف  ۳
 ملی ٩۹۱۵ لاس دد ینسی *دمب

 تشذک رس هک تخاح او ( نمر# )
 رجزد دوب یک رب والاج

 دشیم رهاظ راب نیلوا یارب نآ رو
 و نویی ملیف هیهت ۱۹۲دد

 و (نامرغهد )یزدلاد را زهدم راپچ

 یا و تقرکه دجع رپ

 عبرصتف رشی لیلد هتاکب یهب دات

 ووتیم توصم ات راک رد و

 ( لیمود) یضسب تم اب ر

 بلصتالع_ناهاتءاش زاد راخ

 دزد _یبیلص یاهکتج - ارناب وئلک
 لاس زا . هللدونوماسو ینایدد

 هکنتامژ ناسه یضب ۷۱۰:

 هیبت تسد رد ( هلیلدو نوماس ]

 هوش اب رثا هیهت تامدقع « دوب

 اد (نیمذ یود شیامن نیرتک درب )
 اب اصتش (لیمود) .تخاس مهارع

 كرزب یاهک ریس یاسور و ناریدع

 تفرگ سا یوسنارتو یناکیرم۲
 تسدپاهن ۲[ یکدنژ هراب رد هچن ۲ و

 لئادا ایرقت .درک تشادداب ددوآ

 با ریس)ایو هکد وب +۰۵. لاس

 ومون داب هكانیل كنب د ناددارب یاه

 یدادرملیفیارب دون توعد یلی

 ان رفیلاکب دوخ مژا] و زهجم لئاسواب
 هیوناژرد تسدد . دنبامن ترفاسم

 لیمودنافتاب هورک ۳۰۰ ۰۱۱
 ( اتوذاراس ] بوع ادای رقلاع

 كريس ۰ هدهنیا نیب دندومت كرت
 تما : سانازل۲ لم یلباق نازاب

 جنردناکلایف «زیدولک .یلک

 و روی هتسجرب

 یر ور هکنتسا یسطیف نی من میم

 رزیق(و تیلاعق تدم یس دد

 رج و دووبل اهدددوخید

 «.تساءهدزو آ

 ۲ یفشع یک روش یارجا [یققعهمقا و شرت دز

 رولک) نیم ملیت هیهتیس
 افعا (رکتب لباو)د(ماهی رک

 تخادن اها رب یحاتتا وداع!

 ته

 وو كید زن ۴
 عباد نی رنک وزپ )ملی تدع لتخم بجوم

 نیلوایارب یتقد درک (نیمذیدد
 رکیده قوشممو قشاع ودنیا داب

 لاجیاههحص دوجواب ,دندید ار
 یگفالمی رظن اب دندون یمس یقشع

 قشمیولجرکمیل و دننک هج وت مهب
 4تفرگتلوپسب ناوتبم ادیقشاعو

 لدا ءاگن نامهرد ( رکنب )
 ۲ زا لقاغ «داتفاشیطب شلق

 رتشم (ماهیرک) بلق دد قشعهلمش
 عوضوم نیا ۱ تسا هدیشک هایز

 از دور دوویلاه رد یردع

 .هدننک هیهت ( لیعدد ) هک تخادنا
 هدرگ هلخادم قشعنیارد زین

  قیفحل و یحدرب ددوم هیطق

 هلجم مه ژاب هک دش مولمم تفرگ
 هتسد ( لشن دین ) فو رسم

 پاچ نشو : هداد بآب

 * تسا هتشون (ماهی رک)
 حاودنادپ اب اپ



 ری ی ی ی ی ی ی ی ی

 من
 زور ۸ ام و دوب

 ناردارب ثريس درد اد یرادرب

 یاهرهش دد اد یقامو تنلكبر

 « یتگشاو ۰ اتوژا راس هفلتتم

 یتح+میتشاد رم بقا دالبق ور وپ وبن

 مه چروک ابتشا تب « وض یارب
 هکتسا تهج نسهب .تساءهدشن نآ دد

 دنک یراکمص لبمود اب سک ره

 ملاع زاملنناطلس ادوا نیقپیم
 تخانع دهاوخ

 یمانک ونک ۱(نوتهنوتا داچ)
 تی ویحم یاهتنب ملبق نیا اب هک

 نسیلد و امرضرک دار لو دیس

 شیزاب نوچ و درادمدبع ربا دكتر
 شه » دشمتاو لیمود دی دووم

 لوحمیوب (نامرقهد) رد ادیحوم

 «زاتس ( رومالیتورود ) .دندوست
 رتک اراک لبم هد توهدیانب ۰ یمیدق

 ینعس و نینهآ كف هک ی رتخد سیلی
 هکتیازالق .تف رگ ءدپع راد دداد

 یزاب یتسب

 هاب رواقیق رو هنب

 ار < نیمز ید د

 «سکو کلید یرتهد ,یتسیاب ملب

 <ین یبتین ورود "هاگ ۲ رک شق رد
 دو «رگشلپال» + یسردتح شقن ود 4

 شف دد < ددد ایدولک,زولک عن
 دوخمهس,مادگ ره ۶ !دن ۳

 ملاعتربح ناگ ر انس نی ره ناشخ ود
 اطق ندذاب هاربسنیا .تسه رب

 زیره ناکدشاوخ درب یتیق و مع
 رو دوخ همون تب ره یل و دن راد

 هته یا« رجعا کر

 روسال یت هد و دیهجب> زب وک اچ
 « ارم یفاا , < دنکیح یزاب هنب

 - سیم «مورجلپ + رثدآ سکیلف

 یامب ز رداسکلا یف : ایشبرتاپ
 ماجنا یک ریس تایلعدلپاد لث رک

 ؛نسورب دون دآ .لپ سن رب( هنهدم
 سی رگ ر شیپ ۰ رتنهات دام «ین ول ییم
 دع!هثلجتاژا رتدو جدوج و

 نیمذ یودشبابن نم رتگ دزب
 و هققد ۳۱ و تصاس ود تسب

 توی( حرخاب رلاک یتکتتدوع
 بوم «تنوماراپو یناپک دورهز»

 هیت لیدد-بلمح» ینادرک

 نم تب نا وب ۱۰ ۵ ۲ لاس رد دو تساءهش

 ..تسا هتن رک داکسام زی اج لاسملیت



 (ناداب ۲ ]) یتا وتق دمحم یاقآ

 ۲ 1 هر
 ۳ بس مر 1 9

 ملیفدد اتمضو دوبت ( نیلیبسا یتبم] ارنه ناکدنناوخ اتدوم

 شق دد یو (تربس رد تیانج) دنیامش هظحالم كيدرت

 یزاب شدوخلدرد هکلب دشیبن رهاظ یرسانس اضرمالغ یاقآ رماهكبام ک شی اهبانک نام رهق
 را یور «وئاکنم ۰ درکیم (ناداب)

 ۳۳ت فا تایم 9 رپ یا . رعولیاتهدوادل یدوظتم - ۳ یاهءرابش
 ۱ رم 3 هدا ز یقن یلع - س یاقآ یناطلس ثرمویک یاقآ :

 ینارسف ) اونا (ارتانیس (ناداب ۲) ی مته دونه روسچ
 زرمم مین

 راد ءراب نیارد ارید

 ۲ رالطم وزاب درم) ایوک یلو
 , دنن ادیمیو ملیق نی رتهب

 نونکات هداتس ود نیا 3 بش بویحم ه 3
 كل 2 9

 دن !هتشادن تک رش یملیف دد افتاب ی ارت یه - ج ع یا
 دومن ميهاوخ اچ

 1 تنگ. راعزا ۳ دداودا - تاکساتب ایل -۲
 ملقب روب زم ناتسادریخ ۲

 وتقد بلاطمهبچرتدو -

 هتبلا و دوشیم لوذبم یفاک هجوت

 میتسبن دداق نیاذژارتپب
 رک ةناهراب هکب روطنابه -

 یاه هیاب زا «یهک۲> مياهداد

 دو ریمراشب هلجم كيراثتا هبلوا

 پاچ یهگآ هک سی ام هلجمابثتو

 دنک يم
 ناتساد هحنصراپچ یاجب -

 هلحم بلاطمب هحفع داپچ یقرواپ
 دنناوخ رثک |! ریز. میاهدوش هفاشا
 نایاب رددنتسا وخیم دوطنیااناک
 میداودیماو میرکشتعاش فعل زا

 دوخ هبتاکم هب ناتچبه هدنیآ رد

 .دشابپمرونیک یزتیم شیزابمه

 وا دنومدا - ۳

 ( ندرماک دود رادتسود)
 منکیم ضرع مالس دلو

 اع نعددد تسیث دب

 : لاسرا ناتیارباد

 «ماللاود دود

 ارمه <بش همین دد لادج» مانب . دیهدهمآدآ

 هلاس ۱۸ ۰۱۷ یناکشیپ رنه یرومیت رذآ هلاءاطع یاقآ

 (هیئاضر)
 ندرک هک نیا لثم اهیکزات

 ارم هلکدیهاوخیمو دیاهدش تلفک
 طسقف دینکب خیزا كشجنک لثم

 ار امش همان باوج هکتيا رطاخب

 تردقنیا هک نیالثم «مهدیمرت رید

 یاشامتزا سپ اد (یرشب قونام)
 ارپ هک ناتدوخیتسیترآ یاهسکع
 دیاهدروآ تسدب. دیاهتشاد لاسوا
 مهاوشیمدن وادخزاو مدادنیاهداچ
 ۱ دیابت ظقح ایشلب اقمدد 3

۱ 
 کت تا

۴ 

 (امرهش رد نافوط)رد «نامرآ» سکعسقنامدوخ تاربب - ۷
 نامرآ سکعنیلدایلولسا دیجم یافآ شهاوغبانب یاهرتخدو مش رط اب ار (نیدریج)
 باچاجنیارد ار «امرهشرد نافوط» یسر ملیفذ یا هنحصرد :دوتزهاوخ ناف "لات ادد ار «امرهغرد نافوطد یسداف .ملیفزا یا (نزق) ملیخ شبا 2۳

 رد قوف ملیفرد نامرآ میوشروآدای تسیندب ًانض ميئاننیم ۶ .تیرودقمالمتهاتساتم -۷
 . دوشیمرهاظ یرارف هناوید كب لو ها اش(یوبدک) یاهسکع ۳

 میهاوخ پاچ بساتم تعرفرو مهار
۲». 



 +: یشاک اضب چو طسا وا یردان
 دیشمج تخت ناب ابخیو رب ود نا ربمشناب اد

 رخ[ ترد رخ[ تر
 هب امرک تتچ هدنذرو نابایخ . تاوژور ناب

 7 شولبا
۲ 
۳۳ 

ِ 
 روت

 موس

 متن لزتمیرتملهچ نابابخ رهشناربا نابایخ یا

 ناریمش قرب هدادا یورب

 بچتسد زابهاط هچوک رهشا ربا

 صومخم نایایخ یوریود رکشلنابایخ _

۳ 
 دومحم |ذریم هچوک یدرب دد ریپک ریما نابایخ -ناینت

 سو

 رییضنشود لزنمرسدود نابایخ طساوا - ینایزاز وناب

 هچ وک كنهرف نابایخ یدربدد رویهاش نابابخ _ هلاژونا 9

 4 ی

 یرهزا هچوک ظناح نابایخ دابآ فسوب هارراپچ - كث راس

 ۸ ین
 ربدم نابایخ داب]فسوب - الاهشون اب
 نادنخ دبس میس ناریشنابایخ - نییهش وناب

 یدعس ءاد راهچ داب [حرفناب ایخ وننارهت - یدبع
 هچوک رکدلول ءاد راپچ ناجیاب دذآ نابایخ - نایچک دق

 تسارتسد هتشرغ

 امیس یوربود یتاتساب هاکتسیا ناربمش نابایخ - یربتق
 .دینح هچوک ی رگ

 دیش رود هچوک یرسفاهدکشن ادیو رب ور هپساب ایخ - ینایک
 رشآ برد لوا تس نب بچنس»

 دملارتج یزورپ وز هچوک نل رب هچوک داژهلال نابایخ- ینام
 یص موس بددپچ تس»

 مراپچ برد پچتسد ی نع نابایخ یوربود ناریبش نابایغ - دیجه
 تروتسارتسد دیهان ناب ایخمود یرتمتسیب - ایم نو اب

 یرداهب هچوک دواهب ریمآلی رسهنمادا نابایخ - دا ز رهه در زر یعیطم كلمهچ وک هبز وق نآ دیسب هدیس رف زانهشناب ایخ- ۳ یودهم نم رم لزنم ۱ ۳ هچوک ی ورب ور هدکشن ادا وید یاهتنا هسناب ای - یون ور
 اب

 .یورسکماح ح هقبع دیهان نابايخ مود یرتم تس - م# جت

 هلودلانیع ءارهس ریبکر یما نابایخ ریینر کلید 1 7

 تم

1 

 قدم زور نلوم 8
 اب !ردوخ یبیسات لاد نیمودزاغآ

 : رط یدج «مادرتن تشبژوگ > پوکس
 امتیس ملیف شیاعن

 تک
 دیارج هنیسوبالبق هکب» 3 19

 ووب هدیسر مومص عالطاب ویداد»

 زاغآ تقاد تزفووو فوت ابلیس
 یا اباددوخ سیساتلاس نیمود
 جرلفا اوریگب نشج تكدرب .ملیق كي
 , اه املقمات

 ءراب ردیتاعالطا نمضددو ءدراذگ
 وواذک نادنسق الع رایتخارد ملیفنیا
 راهظ) ابثیس نیلوتم هکیروطعب
 و هام تم یاتقاات دنتشا دی

 -خساپ تلپمنای اپ ژا دمبزور یتح

 تاب روزانک و هشوگ یودشیاه
 دن | هتشاد

 یشک هع رقمسارم_ماجن اذاسب
 اههمان ز و ردناک دن رب یماساتروص
 لس توعد نانآ | یو جو
 نشج بشرد تکر ش ی رب هک د مآ
 نل ومامیسرد سر تقایدح
 نایم رد ۰ دنناسر مه روض-ژور

 ییصخت رو ظنمنیا یا رب هک یزتاوج
 شارتشی دات یداخب زا ووب ,دشهداد
 تاتو ریاسو بادوجدو تعاسو

 دروخیممتچ یدورضو دیفع

 هقبامدروس| ده وخ ی

 نشجمسا رم هک دوب دا رق !دتبا
 تعه تعاسزا رپم۲ هنشراهچژود
 تلعب ی ودیآ لیمب رهظزا دم مت و
 حاعدژا نشجاب مسا رمنیآ فداصت

 یولهبزانبش تخدهاع ترضحالاو
 نبا رد نیوعدم بلغا تکرش و

 زو دنا ومامتسنشج .هدنخرق نشج
 هنع جنیژود ینیزود نآ یادرقب
 وتشه تعاسزا یراج هامرپم۲ ۰

 , دش لوک وم رهظرا دمب مین

 تشه تعاس زا هبنشنب زود

 رد یصاخ شوجو بتچ رهطز ادم

 ژور نلوم امنیس یدورورو لباقم
 هکبصاخشا لعا و دزوخیم مشچب

 روع میس لباقم زا تعاس نآ رد

 شوج و تچ نیاهدهاشءاب .دندرکیم
 هتسدکب طسوتهک یکی زوم ندینشو

 هتحص ولج لاک تعاجش

 نیایو هدخ

 لب قم یهوبن|تیسمح ن شر داغ 7 مین
 مورسک عاستجا اتم یدودددد

 هکس یظن لاتسی تدا
 - ول ولاتج اس )ءداتسسکع نآیود
 حیتیهو ۰ درب هدشپاچ !دیجیرب
 وتو محل وتخروموب هتل
 نیضود .دشیم میدقت رگ وزاد نریاص
 راستا نلاسدر نیوهدم مومعذا

 یلاریذپ ینی ر ريشویاچ هلبسوپ نیس
 دم ] یملمعب

 و تعاسرس
 ییوفد مو هدعزاب نلاح یاهرد
 متوشیادد دن دبدرگ نلاس لخاد
 یتیابمیلبقدارق قبطهکیز؛اوج
 وورگ هادها ,ناکدنرب بشنیادد
 کیزا سیو دع ,وروآ هحص یدد

 جا می کیم را دانوک ی
 حب ناکدن رب مان وئاوج تروص
 [ امر زیارت نت ورکیم
 روخ مزلاج تقابدد یارب بیت رتب
 تعاب هک یاهتکن .دنتفو هتحصیواج
 دارت واضح حیرقن نصددد چرا
 و ودهکد وب نیاذآ تدابع تفرگ

 ودمانب هعرقنبع یقرب شارت شد
 اب زیئاهت آ و دوب هد رک تباصا منا

 ووخ مزاج و هتم ز
 یارجا 21یب داد

 4تعاس نداقدزلاوج مبذوت مسارع
 .تعیژووک و یکند بوکسامتیس ملیق
 افچب رب ول ولاتیج تک رشاب <مادرتف
 وو شیات نشرمس نیئوک ینوتنآ و
 موژان عاس ات ملیف شیابن دمآ

 وات یصاحهج وت دوم و تشاد همادا

 تقارک دارق

 تفایود

 6۱ رهب
 و ۰ ,یشفک تیعرشهچ وک هكنه ین ناب ایخ |۱5 -مشتحم

 .چ تسد یقاون یمیدق هچوک ,ناناکا ناباخ - تدحو
 ۱ 4 یشاکتسا د تسد هچ وکلغاد < ریمن دشرم هچوکو مو ههچوک

 سیب هیوک باس مامح بنج نانابک ابا - قوت و
 ۱5 یشک نابژد

 ام رهقادی وون اب
 نت نایراز ی اتب كنهرس

 لوا هاشنابایخ -



 2 ۳۵ نممب مهد تی داترد هکن"
 قع هک دندش هجوتمرما نیل وئسم دروغ مهب

 نیا ذا تیسانمنمپب دومن تیاعد اداهنآ یاههتساوخ و درش

 نیامن رمشنیادد یرتپب یاهملیق دعبب
 اذل دروخیم مشچب یرتشب ینامابان نریامه ابتس رد نوچ

 تواقت تسا هداد یلماک ابیرقت بیترتو مظلباد دوخیاج هک نونکا

 ابتآ ساد رد هک ) یاهدع هجوت هیاسرد اتیسنیا - تسارتسوحم

 تایق رتپ میدا ودیماو هتفد لامکب ود (دداددارق یک ریذو لاعق ناوج

 دوشلئان یرتشیب
 لرتنک تمس یدابتم یاهلاس هک یدنق مس یلع یاقآ

 اتیابنیس هد تیربدسب تیدج رثارد دن!هتشاد ناپفصا رد اراتس

 شاشتغا برجم درمنیا یاه تیلامف رنادد و دندش بوصتم نویامه

 - هداش اتبسودنیا زلیاهیلدنص هکیروطب دادبیترتب اددوخ یاج

 دشابم یدنق رص یافآ یاهتیلاعفز| یتزج میم رما نیاو هدشیدازک
 ؟۰یاقآ - اههجب هلل - اهابن دنج ریظن یبلاج یاهملیف هدهاشعاپ

 ةنا رک یاهملیف و تسن شیابلژا رتهب یلتشچیه
 نیلدایارب هک هایسرداچ ملیفنینچمهو دابدنسرسپ یاهقشع - هنعارق

 نیمذ رس نوچ ین

 ۱۷ دخمداد شنامت اتسنیادد نویواتیو. هخزطب هرم دییأت هب رظن
 3 ۳ ال

 یاهملیف نادادتسود هتساوخ امنیسنیا انمض - دوشم رتتم ادیماریآ
 زارکاو تساملیف سداپ یاهملبف ندرک دداد نآ تیهیلد هدرک تیاعد

 هقبط نیا هچوت و هدوب رتپپ دشيم هدادشیامن مهملیف انایدو نا دره
 ناوجنیاتیلاعفژا یتقوشوخ ذاربا نمضام - دشببلج رتشیب مدرم
 میداودیما وهدومتتلئسمناشبا یارب ادیرتشیب یلاعتد یقرق تادداک
 دنشاب اشوک شیپ زا شیب ملیف شیامت مطو تفرشیپ دد
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 رداک (یدیک) یاههلیف نمد
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 2 مناد (زنادرا وویلیما)

 1 رو و نادشیب ره

 وزیر یاهملین

 7 ,زادنت ردبع دن !هد یئامت

 /(رساووتش دا)

 کا سیامک
 زووتیتوهباد هدننیب دوخرته

 ۳۱۰ دا
 ۱۱۲ لادد (مدالیج) هو
 یرام)طسوت (الودن اراق یارجام»

 ۱ :لسردو دندش هیهت (ربافولس (دنتشادتک رشیئایلاتیا كرز
 روت «سرتو منب یرگید ملیف

 رد

 «ای وررد یاهیاس» (مارد) ملیف زا یاهنحص
 صحت تتس

 دوب اهملیف هیقب
 لی یدمک یاهملیف (زین و) مسلب۱ ٩۲۳ لاسدد

 ِ .دشهتخاس (ددهددنآا) زا ار كیک ی اهیلبت هملاطم (یلو ون وتلما) و( ول وک وت رب 3

 ۱۹۱ ؛دد (ریف لسدام) نآ دد «ميتامنيم عورش ۱٩۱۱ لاس 5۳ لب هو نم اردک

 ۳۳ ب یشزدااب (یدمک)یاهمیق یاس ۰ بک ند هدددا تچ
 . دومن هیهت <قشع»>

 یگسه یئابلاتیا یاهنیدک

 نیپب ودندوب یفاک تعولم یاداد

 هضحالملب اق و مع ناشپ اهراک تهج

 هیهناد(خ رس لک )و(یاهناسفا بع

 یسایلاتیا ناکدننک هیهت رظنریز < یلدون » و < ینینج» نینچمه نینچمه (یلتا رفودلاندا) .دندرک
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 2 تام و جودو مکیا تمبب بلال یاتیمجیداتود

 هتلسونوداهملف نیا هیهندد

 دد یناوا رفتیمهایا راد هک دسرریم رظنب
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 و 4 لئدد > ملیف ودرد (البوا رف (ایددرتخد)و (وناتیرتز یاهملق

 كائاب ار دوخ رثه «تالبطع» هتشرب اد (تداپش خرس لک )و
 , دینأسر (یتیت دامودن انیدرف )و درو رد ریرحع

 یابملین ردهک رگبد روتک [ ود (ولروموزتسنی و) و( لک ذاوآ )ملیف
 رب مادد» و «ناثخردد یدیک» ین ادرگ راک ار(ایودرد یاهیاس) ملیق
 زا قووب ترابع دن درک یم تک رش دید

 «وللدوررپ رتول هو عون ادومانکیج» ین ادرک داکی (ابیذیشحد)ملیق
 ات هدوب زین" نادرگ راک مودرفت ) مسلیف نینچمه و (ایچارفوت ریمدا)
 تبژ نیادد دابذ .تیل اعف رثاردهک یستناتساد یودژزا (نودلاکسا)

 اایایابنیس خیرترد یعیند لحم هیبت ادب یتفک) ملی (وتیلبریک) . دیدرگ هیهت (ولدنآریی) هتشوت زوخ یلاع یاب اپ و دن دشرومشم

 ۵۹دی تبدب - ادیا) نآ لوا هشیسی رته هکدرک
 و (نافخرد یدمک ) ۲ (یب وک اجایرام)د دوب (نیتسایب 9
 (وک وئالک )ملیت دد(یلنا وایویویل )و
 -راک (یلسدومیجیئول) هلیسوپ هک
 اررکیدکی,لب اقم یاهلددش يتادرک
 هندوباداد

 هک د وشیم مولعم تقدیمک اب

 دن امتسرد(مادد)یاهملیغ هیپت رم

 شد

 مان ناشخرد یدمک ملیف كب زا یا هنحص

 «تینهل زور»

 (كيتاما رد یدمک )
 لی جناب «ناشخرد ید >

 (دوماتکیج) كا رتشاب «سدقم»
 ۳۸۱۵ لوطعب ۱۸۱۱ لاسرو*

 ۲۰ 6جفصرد هیقب



 ۱6 لثر براساس

 زکرتشاج
 فک رد ییولولامخ



 تلاحخ ردقچینادسن . یاهداد
 مدرک نفت اجنآ هکیتو مدیشک
 هک دوشم زورهسوت . مدشژوب

 دیاب متسهوتنزهک نمو یداکیب
 فداصت بسحرب ار عوضومنیا

 میپغت
 نیا هام هس قرظ رد

 تسد لا هک تسراک نیمداپچ

 . ماهداد

 رتهب نیازا نشودنممشچ_

 تبجی . مداد لیلدرخآ-
 زورکی . دوشین دوطنیا

 اد مراک؛ یتری ساوح تدشزآ

 هکیروطب . مدرک بارخ یلکب
 دش رقصابی رقن داک زورنآ لیصاح

 زورکب ناسا ۰ ضرفری-
 شراک و دشاب اجرس شساوح

 لیلد نیا ایآ ؛دنکبارخ اد
 زا هشیمه یارب ادوا هک دوشیم

 هک

 ؟ دننک لصفنمراک

 نکت دادیو داد تهجی-

 دوشیسن تس ردراک دادیب وداداب هک
 هودنا نا . اب «ایلس»

 هریخ شر. .. تروهب یراب
 : تنگ و دش

 زا اد میاد . یتح نم

 ٩ ما هدرکن , دنلب یلوصم دح
 ندرکت رس » د دزا تدوصقم

 ؟ تسیچ
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 ابیرقت و دزیتسج «یناج»

 یلودرک نییودبعورش قاطارد
 هناستلمو تفرشلابند «ابلس»

 : تفگ
 ومیدادن قحام اب آ؛یناج-

 اهرهوشونژ ریاسلثممیناوتیمت

 تبحص و م هنیشنب مهاب هقیقددنچ

 « میک
 لیمیور ار شدوخ <یناج»

 : تفگ نان زسقن و تخادنا

 ندژ فرح هلصوحنم
 مرفنتممد رمهمهژآ الصا . مزادن

 موشبمالکمهناشیااب مهاوخین و
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 . متسهوت نژنم
 فرطب ودشدنلب لبمیورزا
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 تسدبیتاعالطا نزنیا هراب رد
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 : تک یاهناسویام نحلاب
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 . سه تسه تا
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 یشددا رب
 تسه هک بش ثای دیتسرب ی« هناتداع « اتو

 ی ۳ هزادتار

 مدوآبنوریب ادهیاپباز

 کاهدنخ ب سنابل یو
 تفگ و دع هدوشک ممزا ۷

 مهدیمت هژاجا نم :هنبوز
 دوام هد اد ماست

 رم جخ . تسارو]مرخ متکیم تكاحح تی

 مدادن لیم هکمرا

 | هن اقح]

 ادمنتب ینات
 :دتفد آب

 +« سسچیل

 یادصو دشرود <یناجدزا
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 دیه رد وحم اْضفرد رث شاهدخ

 شیاجب روا ناقفخوهابس یزچر

 -ناشن ند رب ناممامتام

 شتشپ < یناج» , میداد یلاف

 ۱۳تدموا .درادن یدابآ المآ
 نامرهق.هدرب رسب راغثیزدزوز

 تقوحیهیپننم .تساثنجت مكرزب

 ک اب باب نیا زا درادن لخ

 زا رپ شررمک ! هلب ۰ دن زب ی ۱
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 یور ۰ تساههناشنو اهقادزل

 ۳ تفک «ایلس»هبو دانفا تفت

 هاگنار «یناج»لام ای ۳,
 ۲ تار *

 متفگنا رثیاشاداد ی
 و)یاپن امهم؛ سم یاب

 ]و دننسه
 وا یابنامهم ید ۲
 :دم

 زین ار « ایلص» و تشادبم تسودار

 ۰-۰۰ تفگ دم آ هن ایر

 هژادناب "تساس !بوخ- هدب هژاجا ۰ با وعب
 ِك وکتدرب اب _

 ۰ یدر فرح یفاک 5

 هنارق پا روج نیرتشورفریو نیرن و وپشح
 4 ورا هناخرظ نیرت نردم .تخاس

 یصوصتم یاهلدم

 هراوا ,لتدرک- یناسهم یی

 ؛!وش هفخ

 تخودمتجشردا رب < ولپ»
 : تفگ و

 ۰ متسه ی شح هفح نم -

 «درمریی» نآب هک
۰۰. 

 شاب نتمطم

 میوگین یزیچ
 دراو ار شدوخ «ایلس»

 ۰ عفک و درک وگتفک
 2 و

 1 )یکی طی.
 دندشه ریخ«ایلس» هب ود ره

 ناشعاس یاهمشجزا

 ۰ دشیمن هدناوخ

 زج به

 
 ًا درم هد اءافن

 وا هک دوب یاهتسرد مکحرد

 فرط رد ؛ دوب هداتسیا شتشب

 رو
 نخ نیا مس روت راستا مدنبامت#

 ناپمصاو زا ریش درون یعگ

 یولپب ردنب وتشر روتنالْک

 ءاشام رک اصحقا وا

 نامرک دابع

 رارق رق_نود نآ زد نیارگید

 هب دندشيم طوب رم هک دنتشاد

 دد هکی وخ هلیسوب رگیدکی
 یتارطاخ ؛دوب یراچ ناشقورع
 ناشود رههلحمرد هک عونکیزا

 تاعالطاهرخالاب و تشاد دوجو

 دنتشاداهزیج یضعب زا هک یبیجع

 تناوتیمن تعبدب نز نیاو
 دب اییردسدحب ار تاعالاءا نآ

 و همآ رد ادصب <یناج»

 : تفک



 روآ ماسرس عاقترا رو اهن

 دوم ٩۰۰ ترس و توعر» زوج

 ی رج

۶ :27 15۶ 

 رور نسدتفه و تسیف

 (یرناق)

 یقاخ الماک یتاتساو ۰
 رادباب یعلص دوح و ناعمآ هرومرد

 سا هزوس نایجلتع هلک نایمر»

 دشدیم لئشار یزتاق ملع
 یتادرکز کی ٩۸ نآ تروشایلع

 تسا هدوبت هیت رتامآیظو
 رهریح - دید لیاق
 هتی و۷۰ - ۱4۷ هی وز
 جف رق یرلا و - یرا# .رح

 2۳00 م
 (ءاددولم) ویا

 ستسیت وآ بت وب
 هدرمیت دن ززاملف نیا + 5 ۱

 ومتش هیپت اتیزتول رد «نوجاکو "
 هرظنم دنچ نتشاد نآ زاتسا
 ناکشمرته دشاس ص

 دن رادماع نالماتل و ورک

 و سیا 1م طسوت «ویابو
 یودزا رلیت ادمل وراع یتزدرک زا

 هدش هییع رفت دوا ودف ویزا

 رتق رگ دراچب دی دلیاق

 هتیقدیم - هم یو
 . نالیماتل هزوی رگ رب

 یلروق سال

  چ_ چ 8
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 یناک تش و - دید لیاف
 هتیق و9 - +هح# دژ وز

۳۲ 
 لات دب ملیف لاک وین اس

 کیزاب «ناوک» ملی (
 دیامتم میفقت ی یرعاقرتآ
 تسا مپسو هتحصع یردش ناصاد

 ۱ تنوع

 ار تآ درادت ناکما رصتخم نیادد هک
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 تروک و ادملق نیا . درک فی رم
 ملف یتادرت 0 و هرم دام تا ری ی دبد رگ زا 2 9 ٍ عراعچ لورک .یواس یورزا < ناموخ

 ودوس «یتب رک و یزاع > هدپعب
 و« رساووتتراد؛«یزویاک وت ریل

 !دادا دیلصا یاهلر «درات و وب رام

 و «وتارومو لاسناهرد دندوب
 ناطشر» یاع ملقرد «یقلدور»

 -واکب «تیهتزورو و «ریک شوک
 تک ر ش «اتسا رتوکیداو یتادرک
 دن

 م .تس

 رتق رگ دراچب ر - دی :لتاق
 47 2۷۷ - ۱۵2۷ لب روآ

 بم یلک كح - دراجت 6 یرام

 رک تر

 ۱ ۳۱2۱۶ - ۳ ووصعو
) 

 ٩٩۱ جلاسیتسی لاس هدزا سب 1 (یملع - یرتاذ) رشب همیق
 یرکم دملیت در وب زع هی رتعووره  3

 ام . یوضاف فا هی ۰ (بیلص)مانب (اتسا رف) ینادرک داکب ۱
 رد هک ت شيا نآ زابتما هک رکیو دس و دنتع رک هدهس ۱دیلصا یاهلد

 هدنک هیت تی طسوت و نویاژ
 نادرک راک ؛تسا هدش هیهت یتریاژ

 تسا یلاکی رمآ «نیرکت نک» ملی
 نراخ > رتا نیا هدتک هیت

 وزادمأت :اک ان ات یک و یوم وت «ءرامل

 مدویآا - دیدلیاق

 هتفدو ۷52۷-۷۰ ی وز

 نوس و روت سا ر -یت دا راک یاج

 سن راک تریار

 یک مت هست ات ما ات ما ی ایا
 تیوب

 2 2و نامید یار: و

 ایلاتیایامنیسخیر

 سم راتس هل هتک اهم رامشهیهت یار
 : بوبحم ناگشیپ رنه یاس ز یاهمکع دیرخ

 یشورف رب رحتل ام زا ول

 ی رادناژ
 دن هعجارم یرهچونم نایایخ

 اچ رکیدکبژا یدتچزآ
 2 رک لوتشم یتاهتب

 «یورع» ملی
 ؛یح یت ول > یتادرک

 , دید

 » ناتساد ءوبع

 (اشخرو یدک
 صع »و <ینیرت و

7 
 99 2 ٩۹۱ < لاسرد

 «پاب هالک» ناتساد

 بس
 ۰ دو



 لات رب و طحم یی ی 8 نیرت ج ر زن 7

 ِ 2 و | نا "بد استند

 ۷ تن شف سم حرص 5 سما

 مو صمد رام ی

0۳ 101 ۳1۳ 

۵۲۱۲ 11 
۱ 

 و ۹ 2 70۳12 #ِ 11
 جد 3 3 4

 0 نرو 2 ک - ۳ کیم سرش تو - 2802 * < ۱ ت سفا

 ۲۳ ۱ دیس ملا ۱ سرم ّک
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 نیئوک ینومآ هک زاطء راتسو یخ نی
 شلالوتاد - امنیس ریهش نادرک داک رثا



 مم

 س یاه امت رد شما

 ص

 یئایلاتبا مارد 3 سیلاع

 نا راگفانگ ام

 : دنا رتشاب

 نوسناسلاوی]

 یلک داب وئس|

 ویدونسا_طسوت یسراغب هلبود

 «نارهت» لارتناس

 دوشیمروآ دایرذب لب *یمهم تاکن هک یملیف نیل را

 تشاد نامیا دیاب

 دوب نیبدب دیاب

 درکن هلچح تواطت رد دپاب

 نیرتیوق و نیرتیلاع ناراکهانگام ملیف دوریم روصت

 دشابهدمآ امنیس هدرب یوررب نونک اتهک دشاب یمارد



 تار مس زا کشجزب

 ( ایند یاهملیف نی رنگ دزب هلنهدشیامن )

 ز اییرس یداعتاو یها ةوح] عارد نب رثیلاع

 ود راب تیژی رب

 یفر دهاوخز ناتدایزا اهلاس و تفاتخ دیهاوخ شندیدیاهرابهک یملیف

1 
 ملیفو هم تک! 4



 . دراد لاکشا یددق شنتخانش دشایپم یداعریغد روناکی راک تروصب مناخنیا رب وصت نوچ ومياهدرک هیهت دوویل اهدوپشم ساکع «چیو» بیرغو بیجع یاهسکع یرسزااد قوف سکع
 دنکیم تک رش دوویل اهتخاس یاهملیف رد نانچمه میلاد «تربلک تدولک و ۰ «تودنایلیل» دنن امدوخ هقباسو نسمهنا راکسه ریاس فالخ رب بیس نیپبدراد توافتم یاهشقت یانیارد یداب)تراپمهدمآ رد .دیئام رفپم هظحالم هک یمیجف تدوصن؛ اب شا هفایق زورس ماو هدنارذگ شیپ اپتدماد یناوجیاهلاس هک من اخنیا
 دومن میهاوخ ميدقتناکيا رب هلجم هامهس هقب اسنيا ناک دننک تک رشذا رفت هسب هع رق مکحباع دیشاب هتش اد رطاخب ومین اس رب پاچب هقبامنیا ناکدنرب مان دزج هحفص نه دد دعب هرامشراهچرد رگید رفن ود مان ابهارمه اداشمات دیاشات دیرادلاسدا هلجم رتفدب هدشن لطای ربمت لایدوداب هارمه ارشمان دیا هدشهشیپ ره نیا نتخانشب قفوم دشمداد هک یرصتخم حیضوتاب اشرکا الاح

 یون اوجاضریلع یاقآ -۱ هقب اسم ناگ هلرب
 (نارع) (۱۳۸۰ رامش) راطق رفاسماهنت

 رام دنا, و ی (شی رجت)یدا رهش نیهشهزیشدد -۱ 1 داه یاقآ -

 صحب
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 ول راهب : هدننک میظنآ
 وار ور وام حاد و حج حب + +

 هل اکیب ك لثم هن » ملیف شیادد راظتن ارد دیاب یلو ۰ دادتسدزا روپموسهچرو ًانایحاو مودهجرد یالیفذا ارثکا هک اهملیف نیاشیامن انار شتیب وبحمذا یاهدىع تمستیو هک تاک ناونیم و دشهداد ابن یدایزاتبسن یاهملیف لاسما ناتسب اترد هشیپ رتهنیاذآ
 » دانسرف میهاوخ ناغسردآب هلجبءهام هس هع رق مکعب دن راد رتفدپ ارعیحصخساب وهدشن لطاب ربمت لای ۲ هکبن اکدنناوخ اماربز دینکتکرش هقباسمنیادد تدوصنپاددسب !دینادیم الو دیتشدهار «هسوب اتسا» نیااض هرخالابایآ و دوش لدب ددز ملیا نذ هدانس و وا نیب یا هسوب هک تسا ینامن رثهب رداق یناسآ لا تسرووا ۱ هورگذارحاار (هسوبداتساو بقل نونک | هک هداد لاشهوغزا یدایز هتالع ندیسوبب مه یکدوک مایا)ا یتحدهتشادیرفاد اله یگشیپ رثرب یکچوک لا امنیس ناگشیب رنه بلغا دنناموا .دیامش ادوا لدتبم یاهملیف شپ اما نا ربجدن اوتب دشابیم رما رک و یدادرک راک هجیتن هک شیلاج یذاب اتدوب «رمارک یلناتسا»

 ۳ هتک اپ نودب 0 و امت سس تام ولعم 92 (نارهت

 نارهن) مر هات.ریم . میاقآ -
 » بب نودب وح

 ٩ تسیچ دن |هدومآ دیئام زایب یراوزبس دیجم یاقآ - ۳ (ناوها)اتیهم ۰ میش" ۲
 یا اه ملیف نیا دد هک یلاس : تساو دورخ هشیپ رنهنب مان - ۱ (دهشم) ناکدنرب : ی ام ز ای : یلیدناد : حیحص خساپ

 و < نیسچدد یدا تشذگ رس » هولاک نیروک -ییوناج ۱۳۸ هرامش) " 1 نیش ۰ «میتب»> ۰ < هتکش : حیحص لس هرامش نیا یا رب تسیا هقب اسم ۱
3 ۱ 

 ِ از
 رنو + 2 اپ مت < سوت ِ



 تختا نت ف رزب رد یدو

 رانی یک کا
 منی اد رب بان داکهاشنب ؟لتا راز ی

9 

 1 تب لوس

 فو رعمهزلاحلاس راکهاش نارتیلاع ناونعپ هو
۱ 

 مانب تساهدروآ تسدب ار رای

 بک پ ۳ 7 5

 بجز ایور

 امنیسناگشیپ رنه نیرتگ رزب و نیرتفورعم لا رتناب

 نتسهن وتلاچ گ دایا ولن 9 اه ین

 )1 او رک ایریولک -ررمال
 :080۷- نب

 9 لا ۳ نا ترا وتاومیج نرو نمره
 و ۱۳۷۱۷ ۸۵۵۸۵۸ ۳

 4 ۷0( 1 ۳۹ ۱ برم دارد
 ۵0۷۵۲۲ ۷۴۵۲۰۵000۸۰۸۱۲0۸ 0م

 ۱ و دیتشاد ار شهیامنراظتنا اهتدم هک یی
 بم سه 01 ۱ ۸۸۴



 «:ٍِك
۱ 

 | ذوب رب ولت ات امّسس زا

 زا سم ری
72 2 

 تبسم ومنآ وجه ره واز زاتس
 هکر حتوز# هو قمر
 تست "مع و رو توم زم وقت

 هاذا ناجرع !رووع
 7 ۴ هب 9 ۳

 _ ۳ بح وع زم ولت ود

 نادر ةب رطتیاب ودنکمارجآ
 هراتسهک دن وشیم قفوم یو یمیدق

 نوب زی ولت هد رب یود اردو بوم

 . دننک اشاه

 هراس - یمهیاو نیج

 یشزدا رب یاهملف ۳

 «لازفغ»وو «ادنیلب یناج» نوج
 ناکشم رته ریاس دن ام هژورما

  هدرب یو اتبس یبیدق ناک داتس

 و یسیلب یاه هانی نوب زیولت
 تسا یهیدب یلانج
 یا رب ؛یاههمأن رب رتبتچ هد تک ره
 -رتهیژاباب یراک زور هکیاهداتس

 دنک یم تکر ش

 نیت و باجعاب|د هدننییدوخ «ادتم
 نداد تسدژا مکحدد «

 دو رب مرامشب هتشذگ تیقف ومو ترهش

 تشادماو

 سا ی ولت تقیفح دوو
 ۱ یک دن زنا رذک و ۳ یار

 قرن تا رطاخ دیدجت مه یف رطااو

 + تشذک راعتفا

 "نیا - ین ویتسا دل رام

 ملیف هرطاخ هک یسیدق هشیپ رته
 شومارف زک ره وا دام لادوگد
 | ترهش ندادتسدزااب دشدهاوخت

 لوفشم نویزیولترد انیسدددوخ
 ناونع تحت یا همانرب و هدش زا
 زین یو . دنکبما رجا «كدزم رهش»
 زا هکتسا یناکشیپ رته «رعذدد
 رد و هدروآ ور نوسب زب ولتب امت
 .دن | هتشادررب تیلاعقو شالتب اجنآ
 روررظن زا ادهکن نیا ناوتیناما
 و لیاسو اب نویزیولن" هک تشاد
 رد : دراد رایتخارد هک ی ناناکما
 اسم طیب ومیظع یابند لباقم
 و دوریمن دامشب شیب تا

 رد طقف زین نویزیولت ناگشیپ
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 روظنم"

 »حسب

۱ 
 ۱ رب ورود زد
 ۱ متفأبعالطا نوچ هک

 1۳ تم رام نفی مو
 ۳ یا ۱

 ۱ شی وصنسج رد ۲

۳۵ 2 1 ۹ 

 ۲۳ هم ,مواتتسرف
 | نوری او بیج منا

 | سوعمیمنم )۳
 | هتشوت منات خساب رد ۰

 تسب جاتحاامش ووج وب نوج و

 نیدبو دوبهدز شا هلکس

 هدرک مه یدایژ تامادق

 هلج وءهدووخگكنسب شربثاما تسا

 و تست یجایتحا اشدوجوب نوج])
 هک ( دوشیم تووعامش سکه

 موقرم شیارب تاالک 1۱ یشنم
 بااود شرکچ دوب هدومرف

 دیئامرفیم هظحالم بیقرت نی در هلن
 | رسمهنا رب اب نید زمیج هنافا هک

 تا هدرک

 هکباهسیب رنههچوج عن اقددان

 شا هلکب ندش نیدزمیج سوه
 ...اما دوب هدز

 یعقا و رنهنتشادهضرمب قف وم امنیس
 یاه همان رب دد تک رشو هدشدوخ

 هن رح هماداتهچزا مهار نوپ زیولت

 دن |هدی زک رب دوخ
 خیر

 ۱۵ ه۷/یاهملیفیس 1 ی
 :یقالح رب 2 ابتس هتسج رب ۶ یرتهرآت آ ین زا" ث

 باس وب داغ یاهماین)ونه ناریادد - دون وجتسج نا ر ریایاد شا ۱1 ی 2 ریتم ۱ تلعهکلب تی مد رم هقیلصزا یشات عفت امنیس
 نم انس اکاس دن ایمدو شیابشب یمیدق صف
 ار نا ۳ 9 رز وتفوو تک رح هک دناهدرک تدامرکب

 ۳۹ و ۱۳0 رپ لصارطس هسودو دیآهدرب یورب یا هتشون و ویور هند ۱مضوب ماچ ر رواشد من ناهگ ان تصرف رسوو هدنیآ رو 4 ۳ ۳۱ ما ۱۱ ج یاهبلاپ هک یعوهقما دنج و راج وآدص
 زد رفاه ملیف هکلاحرد تسب زا وا رم بیت رت نیااب

 نرم , ندرکبتفهب سوهمانب یسوبوتا و یتدام - تشهب
 رگت و ل اینست اراهنآ مدرمهقیلصزا هاقتنایاجب ؛ دننامیم فر ید

 9 مک م یجواخ یاپملیف هلب ودب 9و ریش تانصوم ریاسو اسوپدوس : |زاهک تس ا رو فسات مشونییهب هچوت بام. . + ووص م
 تب و بوبمماکره اهنبا شخوک و شال , ميگأملیم رب دقت و

 لش زا لاحرهب نوج و تسا یتقوشوخ و ترسم سج ومدشآی !

 قبوش

 رادمه

 .تسا یشژدا رب و تبثم ماک یعاستح

 راز تقادص و تن اما دوخ راک رد ی ۳
 انا ون ملفذا هتشذگ ی بدا رنا كيهمج رت دو هک روطنابه نوچدنبامت
 رزق هلب وددد رو رکیم بوصحم مجرتمزاک تازایتمازا نامر تلاص
  ریاسواهادصاب تک رحندوب قبطنمو تاملک ندوب مومقع رب «والع
 .  ووش لوذم ینادارف هجوت وتقدزین كولابد هبجرترددیاب «ینق

 ایماسرو موهقمالماک تاملک «نا راکهانک ام» ملیئرد
 ناکدنیوک تسیندداو نآ ژالب ودرب یداریا ینفرظت هطقن زا
 ملوسودنادش باختنا بوخیلبخ ما فلتخم یاهژات وسرب یا رب
 رررتناروو دداد لماک قفاوت نارکیزاب رتک اراک اب اهنآ یکمه یادص
 ء تسا هتفرراکب ینیصحتدوخدد تقد هکد رک فارثعادیاب



 ۱ ِ_ٍِك
 ۱ یم ض ۰ ۳ِ_ ۰ / ۱

 م ۰ نادر

 3 ب : و۱< اه ۰1
 لانشن رتنبا لاسدوبف ۳ مس نا ۳ ز«ء) او

 وذب  تاعخش امنیحهغباننارگ راک رثا

 ... 220 0۸نهط(

 2,660 حب هتصرو۳6 ۶

 11عاتع .,,هبن0 طم اعس لطفا

 97وم طرح( ۷1 ور!

 راک ینکت ین ر) مف#

 دورت ریلک شرک نوج سالک 9 تک

 ۹ (واکسا ءزیاج هدن رب) (زانطهراتس) [بوبح در



 ميکحدن ومب ر و هردن ۲ : نا دننک هیهت
 اونال ودناژ : نادرگ راک
 شناروا ناژو رود ؛دلاژ زاكلاید

 (ودومی زاک )نی وک ین وتن [ (اد ارسا)ادیحت رب ول ولانیح

 و ردمیم ند رب ماه ادود نا رد اهلاسنا زد دن اهدش فو رم لطس و قم 4 ۶

 نیا یهاوخدوخ ورو رغیاننت رد اسب ردت رشب و دوبهداتنا ناققشی او
 هرهچ.ددوآيمراشف وارکفرب لدتبم ومهبع یتسرربهدام ع ون كبو تف ربم

 برین یلکب «درک ینابرق اددوخ رشب تاجن یا رب» هک یدرم حیسم
 لراجب 6: میش ؛ناوریپ یدعم هماجواریذرد تبعالمی دارفا تقت#
 بی دوم هتلو رپ

 درکیمیئامرقکح اب ورارسات رسرب كانتشحو ینرعس « توکس
 تب ی دوخ تردقو زوقن مامئاب اسیلک شوهاس 4: نیمداخ»و

 هتفرف و كيرات یداو نیاردو دنکشباد یتحلصم توکسنیا 4یتسرب
 ؛ دن دونم تمنامم دزورفب یاهطش

 عاتجا تافارخ ولهج یادن دامذیب یابلسن یدامتم نو رقیط
 اصوصخم:دوب هدشلمحت لب اق ریغو تخس یلکب رکید یکدنز . دندشدوخ

 هزرابم یگدنز اهنیایارب , دندشيمن ميلستحور تراقحب هکبناک یارپ
 -ماوعتقاحوتهافسو متسوروج : اهبتلادعیب هیلعدوب یئاسررفتقاط
 همالخ رم رمذ| یرکیب ای و دیف ۰ یاهدرپ اب.رمش تیپ دنچرد هکیاهژرابم
 نیشنآ دامشا نیسهیل و . دنتشادن تسدردیرکید هلیسواپن ۲ نوچدشیم

 ثعاب هرخالاب هکدندوب ینعمرب و ایوک یاههمسجمو یشاقت یاهولباتو
 نادنم رنهو تساخاپ رب رتهد ملعرد یبالقنا م دندش اپورارد ساننر
 ... دنتخاس حراخ اسیلک طلستژا اردو

 روهشم باتک «یرداپ ود مادرتن» میظعو كززب زایتما دنیوگیم
 هن اداتسا ربفت و حب رشت رد مزینن امر بتکم هتسچ رب هدنیون رک وهروتکیو
 هدنا اوخهاگ رهترومصنیادد .دشابیم یطسدنورتدول آ ناتفخ طیحم نیمه
 لوا هلحورد هدادرا رق هدافتساددوم ارن آ ناو هکیملذذا باتک نیا
 هتشاد اد نارود نآ رد یکدنز هوحن و هطوب رم طیحم هدهاشراظتنا
 زاهدسع نیا مقوتب تحب درومملیف ابآ یل و .تسا یقطنءالماک دشاب
 ؟دهدیم یاهدننک مناق خسابدوخ نایچاشامت

 یکتسب نادب ملیف یقیقسشذرا هک لاونس نیاباوج هن افساتم
 یلابیذد رلاک ینکن كند « پرکس امنیس هدربالوصا .تسا یفتمدراد
 نورسق» هبسلک ددزا ناسنا هجن آابالماک ادجیربولول مناخیرهاظ

 دن رادترب افم دیامنیم طابتتسا «یطسو 5

 طولخم روکد اب دیابن ارطیحم هک دش رک ذن« تسامزال اجنپادد
 مها رف ویا رب هک یتاناکمااب دیاشملیف نادرک راک «اونالددناژ» .درک
 یاسیلک دوخ ۸ 1602۲0۳۵606 < یرثههزوح» كيک اب و هدوب
 اقیقدو الماکاد هدرل اپ نرترد سیدا, ریشریاممد اههچرک ابو مادرتن

 یظسونورق رفسمتآ داجب ارد درک فا رتعادپ اب هنانساتماما دشاب هتخأس ۲

 یا هظحل یارب مهن آ و هنحصودیکیرد طقف ۰ تساهدشن وا بیصن یقبفوت
 هک دهدیمتسد یچاشامتب سح نیادنگدوز تیاهتید هاتوک
 نی 2 یه لس 2

 ردنایرج
 تی ی ۷ ی

 ۰ ۳ وار فابناسا ی وسو تشح و زا رب یطبحم

 ف ۳ ی ادا تا طق سوبموهكشخ یاه.رپچ زا ملعقم ۱۱ اد

 2 زود اتم و من زاب هکیلاههنحص زا يليخ درا ءاهلآ
 رر# رتعابیمرتشز را رب و وثبلاج دن اهدش

 ؟یرورهیاس دتهدیم رجذ هانکب دا رقا یارپ اد
 ۱۳ زار رثوم بنارمب هتخاسرا رف

 وجوم .یدعس ون او رف هس ؟امهاک

 از 4۱و لود ملیف هحهس
 ی ررادرب هد ی ون الودد ملیت دم

 , ندوو دناروآناژ طسوت ملیفو زانس

 دنا میم سا هدب د رگ میظنت و هتشو ( هشارف رعامم

 کوک وهبانک یاهژان وسر
 رل اش زدم و ناب رج و سیب داب اش هفمو جان. هک عرفاخناب رج و سی را

 »۱ ز وا یل ول ی رتخوو دن زی مدق اهن ۳۹ 1

 | اقا لو یصعدم ری اث هنوکچیه- دهدیم تاجن راد
 رک ناتک تداوح لقن مایف ناکدن زاسر وطنم هک تسادب وه
 و. تسا هدزب

 7 ۱ ۱ ریگیم یرگیدز! سپیک+ اههنمسنیا ثدوم رهرد
 ۲ ارادی وهم تسا نکمم دن اهدرک هعلاطم ادباتک هک یناسک یارب

 رسا (مادرتت نذ یوقان) ودومیزاک هکاجن زا تقیقحرد ملیف
 زاغآ دهدیم را رف ایلک ح رب ووخابارواو هداد تاجن كرمژا

 زنگ یلاشیس هبجرتشخب نیرتلیصاو نیرتهب تمستنیا
 لا رهاظ فالتخا > - یفسلف هبضت كي ملیفاجنیادد . دوشیم بوم

 دب امنیم حرطم اد «رشب
 یحورو فوت دیبلق هک ی رظنملا هب رک درم ودومیزاک

 | نئیطم دوخ یجان تیمی و افصزا هک یرتخد - درادتبظع
 اهکنذ - دیام ناهنپ تسبن رداف وا یامیسذا اددوخ تشحوسرت
 1 یارب یلدغ وبلعم ودومی زاک نیکنس یاهشرک یارب ناشیادص
 ی ارگ یداش طر-فذا هک یاهدنخ - تسا كان درد ورو آ ماسرس
 زاسیم نابامل رتشیب ادوا هرهجیتشذ نمضددیل و ددرگبم تشبژوک

 . .تسادوهشم یاهنامحربب و بیجع داضنع ونکی تاپ زج نياهمهدد
 ارسب هردج راختفا «ددوب لاک » شقن دد نیل وک ین وتن آ یژاب

 تشذگ زا ًاثعب نونکا هچن آ رپ قارغانودپ هشیب رنهنیا
 1۰ لاسدد نوتندپ زا داچ) دداد حیچ رت میداددايب نوتفال
 هو رک اباد ودومب لاک ان وسرب هل رثبدمایلپ و یفادرگ داک,



 وم تسا یسایح ی رقگ درب نبا ابوگ و (دشایا
 دومن نیا رک

 و دناوخیمذاوآ بوخ یلج + تسااب

 هراشاناب ناوتب هک یرنه « افهاتماعا

 وروسم نباددو هل اهدش باشن ابو یلیخ دب

 ود دادمدهع رب | وجیس یادگش ه هگیاهفب دم

 ادناسلا شوکیذوآ شدلچو ثخاو:ب یاد

 هثدصو هدشرهاظ ملبفدد ثاهک ان وا هک یاههدر 9
 دود درک

 ی ولمسكپ دو هک شن میم یزیگن |ناجیهولسا یا, ۳ ال دها رب
 و" | ریلی 8
 ۰ و هتسوپب مطالرر| بل
 رگ تم یسدرب یادتبادد هگ یللس هنچره عمار رد 4 9

 اینحنارادنسوددوش«بوسحمه و وه بانک زا ای. ۳ )
 ۲  رگ را ۲ ی سد همج رب د او

 ثاکن تسبت یا دن درگ دایسهد نآ یاهامخب هدوسآ رام ماه
 ۰ رب

 تفاپ دنهاوخنآ رد ناو

 ست ۳ کد رب
 " ثف وب و ۲

 دل وش هنغا

 اقهاسشا

 رگ روبسرپ كيرما و لوابلکیام
 «عابتفواكاژرثا نامف وه یاه« اسقایارپ اذا سابتقاو ۱

 نانکیزاب

 نیسام دین ول بانب رچالیمدول - هیهیاه تربار - رربه و أ

 نوتشآ كي رد رف -یواربالماپ - زرایآ الآ - لیودور تربار 1
 سس

 ۰ تقاب یدیدجتایح مودللملانیب كنجزادعب ابن اتیرب یامنس

 وحی رس تف رشیپ هک میظع لوحت نبا دن رادهدیقع ناسانشكیسو نبش

 - سن دال رس نوچ ینادرمطسوت دشب«بوسحم امنیس رنهرد یربدفتلپان

 -لواب یوزو كنبناوب ناودارب + دیدلوراک رس , نیلدیوید ؛ربوبا

 دمآدوجوب رگ روبهرپ
 نب ریاسزا شیب رگ دوبسرب - .لواب »ح وز نیمه ایوک هدعنباذا

 ۱۹۳۸ لاسدد ادرکیدکب ودنبا .دنشاپ سانشان ین اربا یجاشانیارب
 ردن اکلارسو رظن تحت ملیفندنل ین ایمک ددود ره نآ ذالبق و هندومادپ

 نایرجكي»ناوتیم اهنآ هتسجرب یاهملیفزا . دندرکیمتمدخ «ادررک
 ربخا ملیف . دربماناد عزم رقیاهشفک و هایس سک ر - یکدنژوولرم
 ندناسانش یارب دمآ ددشیاشب نا رهترد «نب دزیاهشفک » مانباروکگ

 و تب دانس + هدک هیهت ملیف یاههتشون رد) .دوب یفاک دنمرنه جدا

 نسیدب اهنآ راک تقیقح دد یل ودن وشیم هدرب مان اهنآ ودره نادرگ
 ین ادرک راک ادنآ یماهنتب لواپ و .دنسب ونیم ۱روب رانسقافن اب هک تعاون
 (. دننکیم تلاحدودره زین نآ هین در هل

 «زمرف یاهشفک وزا هک ی تیقفوم یبدد ثحب ددوم ملیفیداب

 تحبو وگتفگ . دیدرک هیوت ۱۹۵۰ لاسرد دشنآ ناکام اف
 دروم !دنآ ناوتپن رصتخم نیا ددو تسین رسیم یک داسب ما 4
 1 ,واورا رف قید سا

 اب یریظن ید هنداتسا الماکو جنب اجنیارو هک خان از یا ۳
 شب زامچزا تسامدمآ هوربیورب ینایس لوماد نفت بر

 لییکشت ارجما رهاظ (درکباسح شعب كل دیاباد كول
 . ۰ تسامهفظفح نآ ات رسرو دساوو یلصا مند

 مکان ژا کیم فیرعت رتول هدکیمرو ناسفوه هک ثمفا
 ج . دن ایم ,نیتس قشهددا

۱ 

 یاسر 0عتفوانآ ه3دوملقق یگسدرح اب
 هفداسا 4 نآیود » يهفه یاهاس سیر ی

 طریق نا )او هدرگ هبطن عطف ارنآهیامن یهجوتد

 1 یدتموا لانمو ها رودنانلوه هک یلایخذ) لو کیا بحااصت ۱موادومشو ل یوپلاوب یا ورد اش
 یخ اپ ادوا نم ربدنمهد ناهتوج

 رب ترتخد ناتساد

 ءاگ رهرین واو هتفگ

 دق ناب رج نامهیگپد

 دن و رپم )دهم » وهج ددرگیم ۳

 جانسادنی رخ آ اویبیه یشعور ووماپدب _ِ

 تاج دوره هرجنحرمزا شودام هک .تسا ین«
 اب . تسا یمطق نگر + هدر زا وآ ندناوه

 7۳ بنیه یی ربتینداوآ دب انس گر رحمت ندناوخب ادوا وهدوما لاتفا ار تارتخد نامفووهنمشدو دوشبمدا رکن یعب

 دنکبم كرئار نان وه» دوخبوبحم «رتخ» نآ ی دد
 ع نوا | ارد اب رگ تمق ناو

 ما هده هنادسیتشندلا) نارپادد و ست
 تب تا نیا یفاج هسنآ غابل وا یارب ادد

 گیم سرد هی ور یا
 زمات ضرب هکت سا مزبلوبح دیدشهبنچ وهدشهنفهن وا نان ام رهق ك بود
 دب امنیم یناعرفنکحا ربا

 نرو دناوتیموا یئاحانشو ناسفوه یکدنذژا عالطا
 ]0 هتفوا .دنیوکیم.دبامنياوارق تیک ار
 ردو«.تفگ اد تایحو ناهجاپمانک و ءاک ان هک تخاسیدرم دایداد
 . تساسوسحم یی وخب «تبعورحم» مناربانبا

 و تقو هکت سب .تشون رس نامهژا یاهبانک ابآ نامنوه نشد
 درو ایموورفهدن امرروزجاهرگب رب اردوخ لبلدی ومکسمتاب رض تفویب
 هکنآ نود لاحهمهردو هتیه هک نامنوه یمیصتسود سولکیی ابآ و
 هدن اس رین (ویصاخد وصف و مووفعاب آب انبمیه|سها و وادغاب هتشاد یمقوت

 وابکپ ناوتین هک تسا ینیکنسو نبعملیف «اههنانفاو ۰

 هکت سا یلاکیزوم ولب اتكي ملبفنبازا نالب ره . درک كددو دیدار ۲
 . دهدیم شالوت ادواحورو هنخاس بلقتمار هدننپ تاعاحا

 وی رک : حارط تورکهنیههک یتسحزوجن ر شاداب ورجا

 هتافارد دوخ هک )رفا رگ ول ورک نوتشآ كي ودرف "دادرربملیق سیلاچرف
 سامونرس ؛دوشن وم سلبمدلانیج » (دوشیمهدید لذیچوک شق دد املا
 ناکدن زاس رک روبسرب كي راد لواب لکیام هرغالاب ورنسک دا ربهر ماچیب
 دو . دشدها وقن تخادرب نیست وحدم هملک وداب دن |هدشلمحتم «ملیف

 ناوتیم هنوکچ دوشیم هضرع ملیفنبارد هک یلابیزورقه همهنیا لباقم
 ۲ هود وکتفک

 .  ژاغآ یقیسوم دنامپمزاب نخس هکاجنآ» دیوکیم هنیاهیرناه
 ملی دوخ مبراکپمو ميهديمن هعادااد دوخنغس مهاماذل «دورگیم

 3 . دیوگب ناک دن اوعب اداهینتفک

 یسراف هلب ود یئایلاتیا ملیف

 لا رتناس وبدوتساطس .وت

 ۷ نانکپ ژاب

 ) (وکناق)یلک رابروتسا (یسول) نوسناس نوویا ۱

 , ههگیهایوک» هتنرکرارفوگننکد روم اهدای نآ تبیهارژالیوو

 . هثیه مهامرگید فرطژاو .دشابهدنان ینبنآ 9-۳ یاهو

 هوجوب اما .مینان یربکولج تادرکمدا رکتزا مي هتشادیبس

 ارکان ابو
 .یف#
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 د4نیا همانرب
 امت

 یدعس " لس

 ۳ امئیس
 الحم

 ناهج كيسالک رثا نی رقآ رزب

 ناتسادزا شابتقا

 ریپسکش ناد واج

"(۰۵ 

 لاویتسف رد هزیاجهدن رب

 ۱۹۵)ناک

 هلبود و یگند

 یسراف ناب رب
 و

 ۸ یا رتشاب

 یوروش فورعم دنمرته

 كوچ رادن وب یگ رس
 «رللتا» شه رد

 اوزتب وکسا ان ریا

 < اتومدزد لر رد»
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 لایه اس
 یکم .جاودزا زارارف بعد

 تصاهدش هداد شیامن نا رهثرد ن ونک ات هک, و نب ثیدمک و نیرتفدر#

 ینابمک تالوصحم نیرخآ زا
 ایبماک مظعم
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